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প্রথমাধ্যার | 

পট িসি গরহএ 

অক্ষর-নিরুক্তি-_ দেবাক্ষর- বেদশব্ব-_আর্ধ্জাতি-- 
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«ঘ অক্ষর শব্দের অর্থ যাহার ক্ষরণ হয় না অর্থাৎ কখ 

ইত্যাদি ন্বর্থের বিচ্যুতি হয় না। সকল অবস্থাতেই এক- 
রূপ থাকে । এজন্য উহাদের অক্ষর সংজ্ঞ। | অথবা কত্ব 

এই জাতি স্বীকার করিলেও উহার ক্ষরণ হয় না। এ 
পক্ষেও উহা! নিত্য । কিম্বা শব্দ নিত্য উচ্চারণ কালে 
আবিভূতি হয় ও অনুচ্চারণ কালে আকাশে লীন থাকে 
যথা অ উচ্চারণ কালে আবির্ভাব হয় এবং পরক্ষণেই, 
তাহার নাশ হয়। পুনশ্চ উচ্চারণ করিলে পুনরা বিশ্ব 
হুয়। তাহ! হইলে অকারের নাশ হয় না কিন্ত অথণ্ড- 

রূপে. আকাশে, লীন.থকে। এ পক্ষেও অক্ষর নিত্য । 
শব্দ ছুই প্রকার বর্ণাত্বক ও ধ্বন্াত্বক। ধ্বন্থাত্মক 



হু জাগদীশ 

শব্দ সন্বন্ধে এস্থলে কোন কথ! বল! নিশ্প্রয়োজন। 
বর্ণাত্বক "শব্দ বর্ণাতঝ্সক অক্ষরের বীজস্বরূপ । পরমেশ্বর 

যেমন পরমাণুরূপ সুক্ষ বীজ হইতে পঞ্চ মহাভূত সৃষ্টি 
করিয়াছেন তাদৃশ তিনি অক্ষররূপ বাঁজ হইতে স্ষ্ট 

পদার্থের বাচক বর্ণাত্মক শব্দরাশি সৃষ্টি, করিয়াছেন । 

আবার পঞ্চ মহ ভূত হইতে পরমেশ্বর যাদৃশ অনন্ত 

ও বিচিত্র কৃষ্টি করিয়াছেন তাদৃশ স্য্ট পদার্থবাচক 
অনন্ত ও বিচিত্র শব্দস্ৃষ্টি করিয়াছেন। বাচ্য পদার্থ 
অনন্ত ও বিচিত্র হইলে তদ্বাচকও অনন্ত ও বিচিত্র 

হইবে । শব্দ সৃন্তি ও পদার্থ সৃষ্টির প্রণালা একরূপ। 
পাণিনীয়াদি শব্দ শাস্ত্র পাঠ করিলে এ ন্উ্য় স্ষ্টি- 

প্রণালী ঘষে একরূপ তাহা কথফ্চি হৃদয়ঙ্গম কর! যায় | 

কিন্তু অন্য কোন ভাষার ক্যাকরণাদি পাঠ করিলে 

ইহার কিছুমাত্র অনুভব করা যায় না কারণ তাহার! 

সান্ষেতিক। 

... প্রথমতঃ বর্ণাত্মক ,শব্দু তৎপরে তাহার গ্ঘোত্য 

অ-এৎ চিহ্নম্বরূপ বর্ণাত্বক, অক্ষরের. উৎপত্তি । প্রথম 

শব্দ বেদশব্দ ও প্রথম বর্ণাত্বক অক্ষর দেবাক্ষর। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন আমাদের এই কথা সাহম। 

কারণ জাতি বিশেষে পুথক অক্ষর ও পৃথক শব্দ | 
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যে জাতির যে অক্ষর ও যে শব্দ তাহাই তাহাদের 
প্রথমোৎপন্ন । তাহ! হইলে দেবাক্ষর ও বেদশব্ধ সকল 
জাতির প্রথমোৎপন্ন অক্ষর ও শব্দ হইতে পারেনা । 
কিন্তু আমরা এইটী প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করিব যে 
আধ্যজাতিই আদিম এবং দেবাক্ষর ও বেদশব্দই আদিম । 
পুরাকালে এই আধ্য-জাতি পৃথিবীর নান! স্থানে গ্রমন 
কেরিয়া সেই সেই দেশে বাস করিয়া সেই সেই জাতিত্ব 
প্রাপ্ত হু'ন এবং দেবাক্ষর ও বেদশব্দ সাঙ্কেতিক ও 
অপত্রংশরূপে ব্যবহার করেন। ইহাতেই সেই সেই. 
জ।তির অক্ষর ও শব্দ স্যষ্ট হয়। উহ? তাহাদের পক্ষে 
প্রথম স্থব্ট* বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আদিম নহে । যন্দি 
এটী প্রতিপন্ন ন। হম্ব তাহা হইলে আমাদের এই কথা 
যে সাহস তাহ। আমর! অবশ্যই ত্বীকার করিব। 
আমাদিগের এ সম্বন্ধে কোন পক্ষপাতিত্ব নাই কিন্ব। 
প্রকৃত বিষয়কে অপ্রকৃত করা অথব! অপ্রকৃত বিষয়কে 
প্রকৃত করার বিন্দুমাত্রও বৃতি নাই। প্রমাণদ্বারা যেন 
বিষয় যেরূপ প্রতীত্বমান হইবে আমরা তদনুসার্দেই : 
বলিব।' 

আধ্য-জাতি বুঝিতে কেবল ব্রাহ্ধণবর্ণ বুঝিতে 
হুইবে। অন্য বর্ণ নহে কিম্বা আধ্য শব্দের বৈদেশিক 
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॥ বৃ 

জুখীগ্ণণ যে রূপ অর্থ করেন তাহাও নহে । তবে"গৌণ 
অর্থ এঁকদেশ সাম্যার্থে আর্য এই শব্দে ক্ষত্রিয় ও 

বৈশ্য এই ছুই বর্ণকেও বুঝাইবে এবং এ অর্থে কোন 

ব্যক্তি বিশেষকেও বুঝাইবে 1 এখানে একদেশ সাম্যার্থ 
শ্রেষ্ঠত্ব । শব্মশান্ত্রে যে অর্থে ষে শব্দ ব্যবহৃত হুইযাছে 
সেই অর্থে সেই শব্দ ব্যবহার করা কর্তব্য অন্যথা 
উহ! মিথ্য। প্রতুক্ত হয় ও তদর্থের বাচক হয়ুন। স্থতরাং 

অগ্রা্ হয়। মিথ্যাপ্রতুক্তো ন তমর্থমাহ পা০ শি খ। 
গতৌ। এই ধাতুতে ণ্যৎ প্রত্যয় করিলে আধ্য শব্দ 

নিম্পন্ন হয়। ইহার অর্থ ত্রাঙ্ধণ। আধ্যেো। ব্রাঙ্মাণঃ 

পি” কৌ । এই ধাতুতে যৎ্প্রত্যয় করিলে এনর্্য শব্দ 

সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ বৈশ্য ও স্বামী । অধ্যঃ স্বামি 

বৈশ্যয়োঃ সি” কৌ” । এই অর্থ ত্যাগ করিয়৷ ভিন্নার্থে 
এই শব্দ ব্যবহার করিলে উহ! মিথ্য' প্রবুক্ত হইবে 

এবং তদর্থ বোধ করাইবে না। যেমন রাম শব্দ উচ্চারণ 

“করিলে তন্নামক ব্যক্তিকে বুঝাঁইবে কিন্তু এই রাম 

নামক ব্যক্তিকে কেহ যদি শ্যাম বলিয়া সম্বোধন করে 

তাহা! হইলে রাম উত্তর করিবে না। কারণ এঁ শব্দ 

তাহার বাঁচক নহে । সুতরাং রামার্থে শ্যাম শব্দ মিথ্যা 
প্রযুক্ত | শব্পান্্রের অর্থ ভিন্নও কতকগুলি শব্দের পার্ি- 
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কভাষিক অর্থ আছে। এই পারিভাষিক অর্থ একপ্রকার 
গৌণার্থ। শব্দশান্ত্রের অনুগত হুইয়া এই গৌর্ণার্থ বাচ্য- 
পদার্থের অবস্থ। বা গুণের পরিচায়ক হয় । আর্য শের 

একটী পরিভাষাও আছে | যথা-- 

কর্তব্য মাচরং স্তিষন্ন কর্তব্যমনাচরন্। 
তিষ্ঠতি প্রক্কতাচারে স বা আর্য ইতি স্থৃতঃ ॥ 

এই পরিভাবা আধ্যের গুণের পরিচায়ক | কিরূপ 

হুইলে আধ্য হয় ইহাই গুণ। 
পাশ্চাত্য তুধীগণ ও তাহাদের অনুসরণকারী এ 

দেশের কোন কোন মহান্ুভব এই আধ্য শব্দটা যে 

রূপে লিহী। করিয়াছেন তাহ! ভ্রমাত্সক বলিষা বোধ হয় । 

তাহার্দের এই সাধন শব্দশাস্ত্রের বহিভূঁত ও নিজের 
কল্পনা-প্রসৃত স্ৃতরাং মিথ্যা! প্রযুক্ত ও হেয় । তাহার! 
বলেন 4 আর্ ধাতু হইতে আধ্্যশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে । 
আর্ ধাতুর অর্থ চাষ করা । তাহা হইলে এ শবের 
এই অর্থ পধ্যবসান হয় যে পুরাকালে যাহার৷ চাঁষ* 

করিতেন তাহারাই আর্য এবং যাহার! চাষ করিতেন 
ন! তাহারাই অনাধ্য | প্রথমতঃ আর্ বলিয়া কোন ধাতু 

খাতৃপাঠে নাই! খ ধাতুকে বিকৃত করিয়া আর পাঠ 

করা হইয়াছে । খ ধাতুর অর্থ গতি কিন্তু আর ধাতুর অর্থ 



1. আগদাশ 
চাঁষ করা হুইয়াছে। তাহা হইলে ধাতু ও তাহার অর্থ উভয়ই বিকৃত করা হইল। তাহারা এই বিকৃত আর 
ধাতুর সহিত গ্রীকৃ ধাতু 4878০ এরয়ো৷ ও লাটিন্ ধাতু 4&০ এরোর সহিত শব্দও অর্থগত সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। 
এ ছুই ধাতুর অর্থও চাষ করা। কিন্তু এই সাদৃশ্য 
ভুল। গ্রীক ধাতু এরয়ো হইতে লাটিন্ ধাতু এর! 
নিষ্পন্ন হুইয়াছে। এরয়ো আবার মূল ধাতু নহে । উহা, 
নাম ধাতু। মূল শব্দ 730 এরা অর্থ পৃথিবী। উহা 
হইতে এরয়ে! ধাতু হইয়াছে এবং চাষ কর অর্থও 
বুঝাইয়াছে। এর] শব্দ সংস্কত ইর! শব্দ হইতে হইয়াছে । 
ইহার অর্থ পৃথিবী। সংস্কত ইরা তাহা হই গ্রীকৃ 
এরা, লাটান্ 1797 তেরা প্রাচীন ইংরাজী [00776 
ইয়ঘি নব্য ইংরাজী 1787, আর্থ এবং জারমাণীয় 15706 
এর্দে হিক্র এরেছ আরবী আর্জ, ও জেরা এই সকল 
শব্দই পৃথিবী বাচক এবং উহার মূল সংস্কৃত ইরা শব । 
হা ক্রমশঃ ভাষাস্তরিত হওয়াতে বিকৃত হুইয়াছে। 
প্রধমতঃ শরীক ভাষায় উহার আকুতিগত বিকৃতি হয় নাই উচ্চারণগত বৈষম্য হইয়াছে অর্থাৎ ইরা স্থানে 
এরা হুইয়াছে। লাটান্ ভাষায় একটা তকারের আগম 
হইয়াছে। অন্যান্য ভাষায় আগম প্রত্যয় ও অক্ষরের 
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বিপর্যযাস হইয়াছে । কিন্তু সমস্ত ভাষায় ইরা শব্দের 
স্প$ উপলদ্ধি হইতেছে । এখন ইহ! প্রতিপন্ন হইল 
যে সংস্কত ইরা শব্দ হইতে শআ্রীকৃ এর! এবং ভাহা হইতে 
এরয়ো ও এরে। ধাতু হইয়াছে । ঝ ধাতুর বিকৃতি আর 

ধাতুর সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ রঃ রর 
কেহ কেহ বলেন যে আর্য শব্দটী প্রথমতঃ জাতি- 

বাচক শব্দ ছিল কিন্তু পরে জাতিবাচক অর্থ লোপ 
হইয়া এখন কেবল ব্রান্ষণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন 
বর্ণকে বুঝাইতেছে। কিন্তু হিন্দুদিগের মধ্যে আর্ধ্য শব্দের 

জাতিবাচক অর্থ লোপ হইলেও পারস্য তুরস্কের স্থান 

বিশেষ গ্রীক ও জারমাণী দেশে উহ! জাতিবাচক অর্থেই 
ব্যবহৃত হইত অর্থাৎ তাহার আপনাদিগকে 4730 
( এরিয়য ) আধ্য বলিত। এই কথার অর্থ আমর! কিছু- 
মাত্র বুঝিতে পারিলাম না | অন্যান্য ভাষায় শব্দের অর্ধ 

কালক্রমে পরিবন্তিত হু কিন্তু সংস্কতে তাহা হয় না। 
ধাতু ও প্রত্যয়ে যে শব্দের যে অর্থ শিষ্পন্ন হয় তাহা, 
চিরকালই এক থাকে । তাহার কোন রূপ বৈপরিত্য 
হওয়ার সম্ভব নাই । আর্য শব্দের মুখ্যার্থ ব্রাহ্মণ গৌণার্ঘ 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য । এই অর্থ চিরকালই এক থাকিবে। 
জাতির লক্ষণ এই পিত্যত্বে সতি অনেক সমবেতত্বং 



৮ | জাগন্দীশ 
সিমুক্তাণ। নিত্য হইয়া অনেক সমবেত হইলে তাছাকে . জাতি কছে। অার্ধ্যত্ব অর্থাৎ আর্ধ্জাতি এই শব্দে বন্থ 

_ ব্রাহ্মণ কিম্বা বহু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বুঝাইবে ইহা! 
ভিন্ন অন্য কোন বর্ণ বুঝাইবে না । এই অর্থে এই শক 

পর্ব্বেও ব্যবহৃত হইয়াছে এখনও ব্যবহৃত হইতেছে 
এবং পরেও ব্যবহৃত হইবে। তাহা হইলে ইহার লোপ 
হইল কি তাহ! আমাদের বুঝিবার শক্তি নাই। ফলি- 

 তার্থে সংস্কৃত যাহাদের মাতৃভাষ! নহে এবং €টালে যে 
ভাবে পড়া হয় সেই ভাবে যাহাদের পড়া নাই তাহাদের 
পক্ষে সংস্কতশব্দার্থের নিষ্পত্তির প্রয়াস আমাদের মতে 
সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। 

কেবল আর্ধ্যশব্ের নিষ্পত্তি যে ভ্রমাত্মক তাহা নহে । 
অন্ত শব্দেও এ প্রকার ভুল আছে। এই সকল বিষয় 
শব্দোৎপতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলার ইচ্ছা! আছে। 
ৃ্টান্তস্বরূপ আর একটা শব্দের উল্লেখ করা যাইতেছে । 
£কহ কেহ অনুমান করেন যে শীকৃ 4&79278 এরোম! 
শব্দ দ্রাধাতু হইতে উৎপন্ন । এরোমা শব্দের অর্থ 
তীব্রগন্ধ । স্রা ধাতুর অর্থ গন্ধ গ্রহণ । শব্দগত সাদৃশ্ঠা আ 
এবং র ও অর্থগত সাদৃশ্য গন্ধ । এই সাদৃশ্য হেতুকই 
তাহাদের এরূপ অনুমান । কিন্তু এটী আমাদিগের মতে / 
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ভুল । 79179, শব্দ &71 এরি উপসর্গ এবং 0৪০ ওজো। 

ধাতু হইতে হইয়াছে । ওজে। ধাতুর অর্থ গন্ধ দেওয়া । 
এ ধাতুর বিশেষ্য 095 ওজস্ অর্থ শাখা | সংস্কতশব্দ 
সঙ্ভ ও সঙ্ভরস অর্থ সালবৃক্ষ ও তাহার রস ধুন!। 
উহার সহিত গ্রীক ওজো ও ওজসের আকৃতি ও অর্থগত 

সাদৃশ্য আছে এবং উহা! হইতেই এঁ দুইটী উৎপঙ্ 
হইয়াছে । আরা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হয় নাই । 



দ্বিতীয়াধ্যায় ৷ 

 আদিশব্দ বেদশব্ব_-আঁদিঅক্ষর দেবাক্ষর---অক্ষরোৎপত্তি-_ 

শ্রুতিশব্দের নিরুক্তি । 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে ষে আদিশব্দ বেদশব্দ ও আদি 

বর্ণত্বক অক্ষর দেবাক্ষর। শব্দ সম্বন্ধে এখানে কিছু 

বলিব না কেবল বর্ণসন্বন্ধে বলিব । এখন দৈখ। যাঁক 

এবিষয় প্রমাণদ্বারা দিদ্ধ হয়াঁক ন1। পাশ্চাত্য স্থধী- 

গণের বর্ণেৎপত্ভি সম্বন্ধে আমি যে কিছু সমালোচন! 

দেখিয়াছি তাহা মৌলীক নহে অথচ ভরম্মাত্রক বলি! 

বোধ হয় | আমাদের অতিশয় দুঃখ বোধ হইতেছে ষে 

ভাষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাহারা যাহা কিছু বলিয়াছেন 

তাহাতে আমাদের বুদ্ধি একেবারেই প্রবেশ করে না। 

উহা! আমাদের সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত । তাহার! 

অক্ষর সম্বন্ধে নানা কথা বলিষীছেন বটে কিস্তু উহ! 

ব্যক্তবিষয় সন্বন্ধে । অব্যক্তবিষয় সন্বন্ধে তাহার কোন 

ক্ষথা বলেন নাই । এই যৌনতা তাহাদের অশক্তি হেতুক 

কক অনিচ্ছাহেতুক তাহ! আমর! বলিতে পারিনা । কোন 

বিষয়ের মূলকারণ নির্ধারণ করিতে হইলে স্বতঃসদ্ধ 
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প্রমাণ ও সনাতন বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার, 
করিতে হয়। কেবল বুদ্ধিবলে উহ্নার সমাধান হয় না । 
প্রাচীন শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার না করিয়া কেবল বুদ্ধি- 

বলে অব্যক্ত বিষয় বলিতে হইলে উহা! ভ্রম প্রমাদপূর্ণ 
হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য প্রদেশে 
শাস্ত্র বিরহিত হইয়া কেবল বুদ্ধিবলে যে সকল বিষয় 

মমাংসিত হইতেছে তাহ! উত্তরোত্তর ব্যক্তিগণের দ্বার! 
খণ্ডিত হইতেছে এবং এই প্রকারই হইতে থাকিবে। 
যাহাদের প্রাচীন শাস্ত্র নাই তাহারা শাস্ত্রীয় প্রামাণ্যের 

সারবত্বা অনুভব করিতে পারিবেন না এবং করিতেও 

তাহাদের ঠুঁতিশ্ছইবে না। বর্ণের প্রথমোৎপত্তি সম্বন্ধে 
বলিতে হইলে প্রথমতঃ স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ দ্বিতীয়তঃ 

বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহারা 
বোধ হয় বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না এ 

জন্য এসন্বন্বে তাহারা কোন কথ! বলেন নাই । তাহার 

নীরব থাকিতে পারেন কিন্তু আমর। খন বেদাদিশানস্ত্রের 

আগ্তবাক্যত্বহেতুক অভ্রান্ত প্রামাণ্য স্বীকার করি তখন 

আমাদের নীরব থাকার কোন কারণ নাই । এবিষষে' 

যে কেবল বেদাদি শাস্ত্র প্রমাণ তাহা! নহে স্বাভাবিক 

প্রমাণও 'আছে। 
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বর্ণোৎপতি সম্বন্ধে স্বাভাবিক প্রমাণ এই 1 অক 

খ ইত্যাদি বর্ণের উচ্চারণ ও আকার জানিতে হইলে 
উপদেষ্টার, আবশ্টযক | উপদেশ, বিনা, আপনা. হইতে 
উহা হয়না । বিনোপদেশে এপর্যন্ত কোন ব্যক্তিকে 
বর্শোচ্চারণ ও বর্ণ শিখিতে দেখ! যায় নাই এবং কখনও 

দেখা যাইবে ন।। এই উপদেশ বৃদ্ধপরম্পরাগত | পুত্রের 

উপদেষ্টা পিতা, পিতার পিতামহ, পিতামহের প্রপিতা- 

মহ, প্রপিতামহের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ, বুদ্ধ-প্রপিতামহের 
্তিবৃদ্ধপ্রপিতামহ এইপ্রকার ক্রমশঃ উদ্ধে উঠিয়। শেষ 
যে একজন বৃদ্ধ উপদেষ্টা হইবেন ইহা নিঃসন্দেহ। 
এইটী স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ । 

বেদাদিশাস্ত্রপ্রমাণ এই । স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ ছারা যে 

একজন শেষ উপদেষ্টা স্থির হইল সেই... আদিউপুদেট 

ব্রহ্ম । ইনি পরমাস্ার সংকলল হইতে উৎপন্ন ছুঃন এবং 

তাহার সংকল্প হইতে ইনি বেদজ্ঞান, প্রাপ্ত. হন। তেনে 

্রহ্ধ হুদা য আঁদিকবয়ে ভা। ইনিই আদি. গুরু..এবং 

বেদপ্রকাশক। ইনি সুনক সনন্দ সনাতন  সিদ্ধদিগুকে 

বেদ ও. বর্ণোপদেশ, করেন। তাহারা খষি পরম্পরাকে 
উপদেশ দেন এবং খষি পরম্পরা হইতে এই উপদেশ 

শনুষ্য লোকে ব্যাপ্ত হয়। সর্বাগ্রে কেবল শব্দ পারায়ণ, 
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হইত তখনও ব্যাকরণ স্থউ.হ্য় নাই । এবং হি আয়তে 
রুহস্পতিরিন্দ্রায় দিব্যং বর্ষসহত্রং প্রতিপদোক্তানাংশব্দানাং 
শব্বপারায়ণং প্রোবাচ নাস্তং জগাম। মণ ভা" । এই 
প্রকার শ্রুত হওয়1 গিয়াছে যে বৃহস্পতি ইন্দ্রকে দিব্য 

বর্ষসহত্র পধ্যন্ত প্রতিপদোক্ত শব্দপারায়ণ বলেম্মাছিলেন 
কিন্তু তথাপি তাহার শেষ হয় নাই। প্রথমৃতঃ শব্দ অথও 
ছিল পরে ইন্দ্র তাহ! বিচ্ছেদ করিয়া ব্যাকৃত কুরেন। 

অর্থাৎ প্রকৃতি প্রত্যর বিভাগ করিয়! শব্দের ব্যুৎপত্তি 
করেন। তথাচ ইন্দ্রবায়বগ্রহত্রা্গণে সমান্নায়তে ক কক 

দেবা ইন্দ্র মক্রবন্ ইমাং নে বাচং ব্যাকুবিবতি। কক %* 
% % তাঁমিন্দ্!মধ্যতোহবক্রম্য ব্যাকরোৎ । তকম্মাদিয়ং 

ব্যাকৃতা বাগ. উদ্ভতে | তৈ* সণ । 
শব্দপারায়ণে বহুসময়ের আবশ্যক হয় অথচ শবের 

শেষ হয় না এই নিমিত্ত যাহাতে অল্প সময়ে সমস্ত শব্দ, 

জান৷ যাঁয় এমন কোন লঘু উপায়ের আবশ্যক হয় | সেই 
ল্ঘু উপ্গুব্যারুরণ। স্বয়ং মহাদেব. এই ব্যাকর্ণের অর ।. 
তগুকৃত ব্য।(করণ্র, নাম্. মাহেশু| সনকাদি সিদ্ধদ্িগের 

উদ্ধারের জন্য তিনি বর্ণলমান্গায়াত্বুক চতুর্দশ সংজ্ঞাসূত্র 
প্রণয়ন করেন এবং উহ! অবলম্বন করিয়। মহামুনি প্রাথিকি 

৬বৈদিক.ও লৌকিক উভয়বিধ ব্যাকরণ প্রণয়নূ করের |. 
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যেনাক্ষরসমায়ীয়মধিগমা মহেশ্বরাৎ। 

'ক্তঘ্ং ব্যাকরণং প্রোক্তং তন্মৈ পাণিনয়ে নমঃ ॥ 

নৃত্যাবসাঁনে নটরাজরাঞো ননাদ ঢং নবপঞ্চবারান্।, 

উদ্ধর্ভূকামঃ সনকাদিসিদ্ধানেতদ্বিমর্শে শিবনুত্রজালম্ ॥ 
শবেনু”। 

পারিনি ব্যাকরণ অবলম্বন করিয়া কলাপ স্থপদ্ম 

'সংক্ষিপ্তসার মুগ্ধবোধ প্রভৃতি অনেক লৌকিক ব্যাকরণ 

প্রণীত হইয়াছে । এইটা বেদাদি শান্ত্র-প্রমাণ। 

যাহার। বলেন যে অক্ষর ও শব্দ সৃষ্টির জন্য দেবতার 

আবশ্যক হয় না উহ! মনুষ্য সথষ্ট্ি করিতে পারে আমর! 

তাহাদিগকে এই কথা বলি যে এরূপ কথা স্বাভাবিক 

প্রমাণ বিরুদ্ধ স্থতরাং হেয় | ] 

যেখানে কোন দ্রব্যের সন্তা নাই সেখানে মনুষ্য সভ। 

উৎপাদন করিতে পারে না | যেখানে সত্তা আছে সেখানে 

মনুষ্য উহার রূপান্তর করিতে পারে । কুস্তকাঁর স্বতিক। 

দ্বারা ঘট গড়ে । স্ৃত্িকা! আছে বলিয়া ঘট গড়তে পারে । 

কিন্তু যেখানে মৃত্তিকা নাই সেখানে কুস্তকার ঘট গড়িতে 

পারে না। কারণ কুস্তকার স্ৃত্ভিকার রূপান্তর ঘটাদি 

করিতে পারে কিন্তু সৃত্তিক! সৃগ্তি করিতে পারে না। 

সেই প্রকার অক্ষর ও শব্দ. কৃষি করার শুক্তি..মনুষ্যের 

সুই । কিন্তু আক্ষ্র..9- শব পাইলে লি. মনুষ্য যোগ বিভাগ্র যা মীরা বদি ৪ 
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ও পদাদ্দি রচন! করিতে পারে । কিন্তু উহ'তেও আবার 

প্রথমউপদেষ্টার আবশ্যক । এই প্রথম উপদেষ্টাও দেবে 
অথবা দেবতার অনুগৃহীত কোন মহাপুরুষ | চতুরুগের 
মধ্যে কোন একটা ঘুগের স্ষ্টিসময়ে পঞ্চ মহাভূত সৃষ্ট 
হইল স্থাবর জঙ্গম মনুষ্যাদিও স্যষ্ট হইল | এখন মনুষ্য 
কি প্রকারে জীবন ধারণ করিবে । কোন পদার্থের কি 

সংজ্ঞা করিবে । কোন পদার্থ কি প্রকারে ব্যবহার 
করিবে । (কোনটা গ্রহণ করিবে এবং কোনটা পরিত্যাগ 
করিবে । অন্ুপদিষ্ট হুইয়। মনুষ্য ইহার কিছুই নিরা- 
করণ করিতে পারেন না। মন্বাদি মহাপুরুষগণ .এসয়য়ের 
উপদেষ্টা 

কেহ কেহ বলেন যে ধ্খন বেদ আবিস্কৃত, হয় তখন 
অক্ষর সুষ্ট হয় নাই | বেদের একটা নাম শ্রুতি । উহার 
অর্থ যাহা শ্ুত হওয়া | গিয়াছে | এই আর্গত শব্দ হইতে 

তাহারা অনুমান করেন বে অক্ষরাভাবে, বেদ প্রথমে 

শুনিয়া... শিক্ষ! করা. .হইত..কারণ..লিখিত, প্রস্থ দেখিয়া 
পড়ার সম্ভব ছিল না। কিন্তু এই অনুমান সম্পূর্ণ ভুল। 

প্রথমতঃ শ্রুতি শব্দের অর্থ যাহ গুরুপাঠ হইতে শুনিয়া 

আসিতেছি কিন্তু কোন ব্যক্তিকে করিতে দেখি নাই। 

ইহার তাঁৎপধ্য এই যে উহা! কোন মনুষ্য করে নাই । 
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উহ? নিত্য ও অলৌকিক । গুরু পাঠাদনুশ্রয়ত এব পরং 
নতু কেনচিৎ ক্রিয়ত ইতি তত্ব" | দ্বিতীয়তঃ বেদশিক্ষার 
সমযু গুরুর পাঠ হইতে স্বরের সহিত উহা অগ্রে কণ্টস্থ 

করিতে হইত । স্থন্দর রূপে কস্থ হইলে তথন পুস্তক 
ব্যবহার করিতে দেওয়া হইত এই প্রথ। এখনও প্রচলিত 

আছে। ইহার অভিপ্রায় এই যে বাল্যকালে যাহা মুখে 

মুখে অভ্যাস করা যায় তাহ দীর্ঘকাল স্মরণ থাকে । 

পুস্তক দেখিয়া যাহ! অভ্যাস করা যায় তাহা অন্প সময় 
পরেই পুনঃ পুনঃ বিস্মৃত হইতে হয়, এবং পুনঃ পুনঃ 
পুস্তক দেখিয়া লইতে হয়। দীর্ঘকাল স্মরণ.থাকিবে 
বলিয়া বেদ প্রথমতঃ মুখে মুখে অভ্যাস. করা, হইত। 
তৎকালে অক্ষর স্্ট হয় নাই বলিয়া যে গুরুপাঠ 
হুইতে শুনিতে হইত তাহা। নহে । আমাদের শাস্ত্রানু- 

সারে স্বয়ং ব্রহ্মাই অক্ষরের অরধ্ট। ও বেদের. প্রকাশক । 
যৎকালে তিনি বেদ প্রকাশ করেন .তখনই...তিশি 

অক্ষরের সুষ্টি. করেন । ছয় মাস অন্তর ভ্রম হয় ইহ! 
দেখিনা তিনি পত্রারূট অক্ষর সৃষ্টি করেন । যথা__ 

আহ্রিকতত্বধূত বৃহস্পতিঃ 
ৰ ান্মাসিফেহপি সময়ে ভ্রাস্তিঃ সংজায়তে নৃণাম্। 

ধাত্রাক্ষরাণি সষ্টানি পত্রারূটান্ততঃ পুরা ॥ 
০০ 



তৃতীয়াধ্যায়। 

আধ্যজাতি আদিম জাতি-_-সংস্কৃত আদিভাষা! --আর্যজাতির আর্দি- 

বাঁসস্থান--সংস্কতের সহিত অন্তান্য ভাষার সন্বন্ধ_ প্রাচীন ভাষা--সংস্কৃত 

অক্ষর--আধ্যজাতির নির্বাসন--জলগ্লাথন। 

আর্যজাতি ষে আদিম এবং সংস্কৃত যে আদি ভাষা, 

তাহ? একপ্রকার স্বীকৃত । উহ! প্রমাণ করিতে আমাদের 

কোন প্রয়াস পাইতে হইবে ন। কিন্তু এ আধ্যজাতি 

হইতে যে পৃথিবীর সমস্ত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে কিনব! 

ংস্কত ভাষা হইতে যে অন্যান্য ভাব! স্ষ্ট হইয়াছে, তাহা 
অনেকে স্বীকার করেন না। প্রথম মনুষ্য কি প্রকারে 

স্থষ্ট হয়, তৎসন্বন্ধে তাহারা! কোন কথা বলেন না ; কারণ 

তাহ! বলিতে হইলে প্রাচীন শাস্ত্র অবলম্বন করিতে হয় ; 

কিন্তু তাহ। করিতে বোঁধ হয় তাহার! ইচ্ছা করেন না। 

তাহারা বলেন যে কৈলাস পর্বতের উত্তর পামীর নামক 

পর্ববত্তের ঞ্জান এক নিদ্দিষউ স্থানে আদিম মনুষ্যেরা 
ই 
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প্রথম বাস করেন । তথা হইতে তাহার নানা দেশে চলিয়া 

যান। তাহারা তৎকালে যে সাধারণ কধিত ভাষ! 

ব্যবহার করিতেন, তাহার কতকগুলি শব্দমাত্র সঙ্গে 

লইয়া যান। ইহাতেই মুলভাষ। লোপ হইয়া! যাস 
এবং এই হেতুকই সংস্কৃত গ্রীকৃ লাটিন্ প্রভৃতি ভাষায় 
শব্দসাম্য দৃষ্ট হয়। তাহারা আরও বলেন যে সংস্কত 
গ্রীক লাটান্ প্রভৃতি ভাষার মধ্যে ভগিনীগতত জন্বন্ধ এবং 
উহার একজাতীয় ভাষা । হিক্র আরবী পারসী প্রতৃতি 

ভাষ। ভিন্ন জাতীয় । তাহাদের এই সিদ্ধান্ত আমাদের 
মতে অপসিদ্ধান্ত । এই সম্বন্ধে ভাঁষাবিজ্ঞান প্রস্তাৰে 

বিশদরূপে বলা যাইবে । এখানে সংশ্ষেপে "এইমাত্র 

বল! যাইতেছে যে সম্ভবতঃ কাশ্মীর প্রদেশই মনুষ্যের 

প্রথম বাসস্থল। কাশ্মীরের উদ্ধভাগে হিমালয়ের যে 

শৃঙ্গ মহুরি ব্যাসের সময পর্যন্ত নৌবন্ধন-শৃঙ্গ বলিয়। 
প্রসিদ্ধ ছিল, এ শূঙ্গে মন্তু তাহার নৌকা হইতে অব- 
তরণ করেন এবং এইরূপ অনুমান হয় যে তথ! হুইর্তে 
তাহার সম্প্রদ্ধায় কাশ্মীর প্রদেশে ' গমন করিম! প্রথমতঃ 

তথায় বাস করেন। এ প্রদেশের অপুর্ব স্বাভাবিক 
সৌন্দর্য্য ও মনুষ্যের প্রাথমিক বাসস্থান হেতুক উহ! 
ভূম্বর্গ বলিয়৷ অভিহিত হইয়াছে । 
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অশ্মিন হিমবতঃ শৃঙ্গে নাবং বন্ধীত মাচিরম্। 
সা বন্ধা তত্র তৈস্ত-৭ণ মৃষিভরতর্যভ | 

নৌমতস্তম্ত বচঃ শ্রত্বা শৃঙ্গে হিমবত স্তদা! 
তচ্চ নৌবন্ধনং নাম শৃঙ্গং হিমবতঃ পরম্॥ 
খ্যাতমগ্াপি কৌন্তের তদ্িদ্ধি ভরতর্যত। 

মণ ভা বর্ণপর্কব । অত ১৮৭ 

মতস্ত বলিলেন এই হিমালয় পর্বতের শৃঙ্গ নৌকা 
শীপ্র বন্ধন কর। মনু ও সপ্তষিগণ মণস্যের এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়া হিমালয়ের যে শৃর্গে নৌকা বন্ধন 
করিয়াছিলেন, হে যুধিঠির অগ্যাপি সেই শুঙ্গ নৌবন্ধন- 
শৃঙ্গ বলি! বিখ্যাত আছে। তাহা হইলে ব্যাসের সময় 
পর্য্যন্ত এ শৃঙ্গের এ খ্যাতি ছিল। 

আদিম সময়ে অর্থাৎ মনুষ্যের প্রথম স্থ্টির পরেই 
মনুষ্যের বিদেশে অভিযান হয় নাই। সত্যযুগে দেশা- 

স্তর গমনের কোন প্রমাণ নাই | ব্রেতাধুগে সগর 
বাজার সময়ে এবং দ্বাপরে যযাতি রাজার সময়ে বিদেশ- 
গমন উক্ত হইয়াছে । তখন সরহস্য বেদাদি শাস্ত্রের 
বহুল প্রচার ছিল স্বতরাং তৎ্কালে বিদেশগামি-ব্যক্তিগণ 

কেবল কতকগুলি শব্দ সঙ্গে লইয়া যান নাই 
কিন্তু সংস্কৃত ভাষার সম্যক জ্ঞান লইয়া গিয়াছিলেন | 
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স্থতরাং এই অভিযানে কোন মুলভাষারও লোঁপ হয 

নাই। তাহা হইলে এই স্থলে এই জিজ্ঞাস্ত হইতে 

পারে বে তাৎকালিক যাষাবরগণ অবিকল দেবাক্ষর 

ও সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করেন নাই কেন। ইহার 
উত্তর এই যে সগর রাজার শাসন হেতুক তাহার! তা? 

করিতে পারেন নাই । এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরেই 
বল৷ যাইবে । 

সংস্কতের সহিত অন্যান্য ভাষার ভণিনীগত সম্বন্ধ 
নহে কিন্তু মাতৃগত সম্বন্ধ । সংস্কৃত সমস্ত ভাষার 
মাতা! ও অন্যান্য ভাষা তাহার কন্য!। এই অন্যান্য ভাষার 
মধ্যে কোনটার ভগিনীগত সম্বন্ধ এবং কে*নটার ব। 

মাতৃগত সন্বন্ধ। আবার কোন কোনটী দ্বিঘাতৃক ব! 

ভ্রিমাতৃক । 

সংস্কৃত মাত । বাঙ্গীল। হিন্দী গুজরাটী এবং দাঁক্ষি- 
পাত্যের সমস্ত ভাষা তাহার কন্যা । ইহারা পরম্পর 

ভগিনী । 

সংস্কত মাতা । হিক্রুভাষা তাহার কন্য। ॥। আবার 

হিক্র মাতা কালদীষ সিরীয় ইথিয়োপীয় প্রভৃতি ভাষ! 
তাহার কন্য!॥ ইহারা পরস্পর ভগিনী । 

আরবী দ্বিমাতৃক সংস্কৃত ও হিক্র। পারসী ত্রিমাতৃক 
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স্কত*জেন্দ ও আরবী । কোন মতে পহলবীও বটে। 

জেন্দ ও পহলবী সংস্কৃত ভাষার দুইটী প্রাচীন কন্যা । 
উর্দ, দ্বিমাতৃক আরবী ও পারলী। 

সংস্কৃত মাত চীনভাষ। কন্যা । আবার চীনভ'ষ। 

কতিপয় ভাষার মাতা । এই চীনভাষা ফরাসী ভাবারও 

আংশিক মাত1। এই মাতৃসন্বন্ধ সানুনাসিক উচ্চারণগত 

শব্দগত নহে। 
গ্রীকৃ* ভাঁষ! দ্বিমাতৃক | সংস্কত ও হিক্র। লাঁটীন্ 

যা! ছ্ৈমাতুর সংস্কৃত ও প্রীক। গ্রীকৃ ও লাটান্ ভাষা 
আবার অশ্বক্রান্তের অনেকানেক ভাষার মাতা। এ 
সমস্ত জরা আবার পরস্পর ভগিনী । 

এই প্রসঙ্গ-ক্রমে যৎকিঞ্চি বল হইল । এই 
গ্রন্থে বর্ণোৎপন্তি সম্বন্ধে যাহ। কথিত হইল, তদ্বারাও 

এ বিষয় প্রমাণিত হইবে । 

যে ভাষাকে যে ভাষার মাত! বলিয়া নির্দেশ করা 

হইল, সেই মাতৃভাষার সমস্ত শব্দ যে কন্যারূপ ভাষা 

অবিকল ব্যবহৃত এরূপ বুঝিতে হইবে ন1। সকল ভাষার 
মাতা সংস্কত-ভাষার শব্দ ও অপশব্দব এই উভয়ের 

মিশ্রণে অন্যান্য সমস্ত ভাষার শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। 

মছাভাষ্যকাঁর বলিয়াছেন । 
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যোছি শব্দান্ জানাতি অপশব্দানপ্যসৌ জানাতি। যখৈবহি শব্ধ- 
জ্ঞানে ধর্্ঃ। এবমপশবজ্ঞানেপ্যধর্মঃ ॥ অথবা ভূয়ানধর্মঃ প্রাপ্পোতি । 
ভূয়াং সোইপশবাঁঃ। অন্লীয়াংশঃ শব্বাঃ। একৈকম্ত শবহ্য বহবোধপ- 
ত্রংশাঃ | তদ্যথা। গৌবিত্যন্ত গাবী গোণী গোতা গৌপোতলিকেত্যে 
মাদয়োহপত্রংশাঃ | 

যিনি শব্দ জানেন, তিনি অপশব্দও জানেন। 

যেরূপ শব্দ-জ্ঞানে ধশ্ম সেইরূপ অপশব্দ-জ্ঞানে অধন্ম । 

অথবা অপশবা-জ্ঞানে বহু অধন্ম। অপশব্দ বহু এবং 

শব্দ অল্প। এক শব্দের বহু অপভ্রংশ। যথা গে 

শব্দের গাবী গোণী গোতা গোপোতলিক। ইত্যাদি 

অপভ্রংশ। 

মহাভাষ্যকার এই দিগব্র্শন মাত্র ওঃ্দর্শনপ্করিয়া- 
ছেন। শব্দ অন্ন অপশব্দ অনেক । অপশব্দ তত 

দেশী শব্দ | অন্যান্য ভাষার সমস্ত শব্দ চারিভাগে বিভক্ত 
করা যাইতে পারে । প্রথমতঃ শব্দসাম্য ও তদর্থবাচক ॥ 

দ্বিতীয়তঃ অশব্দসাম্য ও তদর্থ-বাচক। তৃতীয়তঃ 
শব্দসাম্য ও অতদর্থবাচক ॥ চতুর্থতঃ অশব্দসাম্য ও 

অতদর্ধথবাচক অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন দেশী বা অপশব্দ। যথা 

অগ্নিশব্দ অপশব্দ অগ্গি। এটী অগ্নি শব্দের সাম্য ও 

তদর্থবাচক। লাটীন্ অপশব্দ ইগ্ন। আছ্য অকার-স্থানে 
ইকার এবং অন্ড্য ইকারের স্থানে অকার এই অক্ষর 
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ব্যত্যয় হইয়াছে? এটাও অগ্নি শব্দের সাম্য ও তদর্থবাচক । 

স্বপ্ন শব্দ অপশব্দ স্বপন্। গ্রীক অপশব্দ হুপ্ন। এখানে 

স স্থানে হকার ও ব স্থানে সম্প্রসারণ অর্থাৎ উকার 

হইয়াছে । লাঁটান্ অপশব্দ সোঁন্ন এখানে বকারের 

স্থানে ওকার ও পশ্থানে ম হইয়াছে । পাল শব্দ হিক্র 

অপশব্দ বাল ; আরবী অপশব্দ বাল। এই উভয় শব্দই 

পাল শব্দের সাম্য ও তদর্থবাচক। উভয় শব্দেই 

প স্থানেপ্ব হইয়াছে । 

দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণ যথ। ত্বক শর্দ অপশব্দ 

ছাল। এটা ত্বক শব্দের সাম্য নহে কিন্তু তদর্থের 

বাচকস.হইতেছে। গ্রীক অপশব্দ লেপিম্ম এটা ত্বকৃ 

শব্দের সাম্য না হইয়া তদর্থের বাচক হুইতেছে। | 

তৃতীয় ভাগের উদাহরণ যথা অঙ্গ শব্দ অর্থ দেহাবয়ব। 

গ্রীক অপশব্দ অঙ্গ অর্থ পাত্র। গুণীশব্দ অর্থ গুণবান্। 

আশীক্ অপশব্দ গুণী অর্থ জ্ত্রী। এখানে এই উভগ়্ 

অপশব্দ শব্দের সাম্য হইতেছে কিন্তু তদর্থের বাঁচক 

হইতেছে না । 

চতুর্থ ভাগের উদাহরণ যথ! টেঁকী ধাম ডাল। 

ইত্যাদি । ইহাদের কোন শব্দ নাই স্থতরাং ইহার! কোন 

শব্দের বাচক নহে । এই দিজ্মান্র প্রদর্শন কর। হইল । 
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মহুভাষ্যকার বলিয়াছেন যে অপশব্দ অনেক । 

এই অনেকত্বের কেবল বঙ্গভাধাতে একটী দৃষ্টান্ত 
দেওয়া যাইতেছে, যথা অম্মৎ শব্দ অপশব্দ আঁমি মুই | 
আমার মোর আমাকে মোকে মুইকে । আমরা মোরা । 

আমাদিগের আমাদের আমারদের আমাগের আমারণে 

আমাগরে আমারগো আমাগো মোরগে মোগো । আমা: 

দিগকে আমাদিগে মোদিগে ইত্যাদি । অস্মত্ড শব্দের 
গ্রীক অপশব্দও অনেক । আমাদের যতদূর জ্ঞান, তাহাতে 
আমাদের এই বোধ হুয় যে পৃথিবীর মধ্যে প্রচলিত 
প্রাঈর্ন, ভাষ! সাতটা । সংস্কৃত, হিক্রু, আরবী, পারসী, 

চীন, প্রীকৃ ও লাটীন্। অপ্রচলিত শ্রাচীন.ভাষ)সন্বন্ধে 
আমাদিগের প্রপঙগক্রমে ভিন্ন কোন কথা বলার শক্তি 

নাই। এই সাতটী প্রাচীন ভাষ। হইতেসমস্ত আঁধুনিক 

ভাষার স্ৃগ্তি হইয়াঁছে। আধুনিক ভাষা সম্বন্ধে আমর 
বিশেষ কোন কথা বলিব ন! ; কারণ এই প্রস্তাবে তাহা! 

বলা অনাবশ্থাক | ণ 

পুর্বেব উক্ত হুইয়াছে ঘে দেবাক্ষরই আদিম এবং 
তাহার অনুকরণে অন্যান্য ভাষার অক্ষর স্যষ্ট হইয়াছে । 

আর্ধ্জাতি যে প্রথমোৎপন্ন, তাহা! সকলেই স্বীকার 

করেন। তাহ! হইলে তাহাদের ভাষা ও অক্ষর প্রথমোৎপন্ন, 
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একথা "স্বীকার করিতে হইবে । কেহ বলেন যে 
যখন আধ্যজাতি একস্থান হইতে নানা স্থানে চলিয়া 

যান, তখন ভাষাও হয় নাই অক্ষরও হয় নাই । কেবল 

কতকগুলি আবশ্যকীয় শব্দ মুখে মুখে ব্যবস্থার হইত | 
উহা? লইয়াই ভীহারা একদেশ হইতে অন্যদেশে গমন 

করেন । এই অনুমান যে ভুল, তাহা পূর্ব্বে বলা হইবাঁছে। 

ঘষে সময়ে আধ্যদের অর্থাৎ ব্রাঙ্গণাদির দেশান্তর 

গমন হয়, শৎকালে ব্যাকরণ ও বেদাদি-শাস্ত্র প্রচ'লত 

ছিল এবং লিখিত ভাষাও ছিল। তাহা হুইলে একথ! 

স্বীকার্ধ্য যে আধ্যজ!তি ও সংস্কৃত ভাষা হইতে অন্যান্য 
জাতি ওস্ভাহাদ্বের ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে । 

ংস্কত অক্ষর স্বয়ং ব্রন্গা! কর্তৃক স্যবট 7 স্ৃতরাং উহা 
সম্পূর্ণ | অন্যান্য অক্ষর উহার আংশিক অনুকরণ এবং 
অসম্পূর্ণ। এই আংশিক অনুকরণ অক্ষরের আকৃতিতে 

প্রতীয়মান হইবে । 

বণুমালায় সংস্কৃত অক্ষর সর্ববাপেক্ষ। .বেশী। অন্যান্য 

ভাষায় ইহার অপেক্ষা অনেক কম অক্ষর সংস্কৃত অক্ষর 

অন্যান্য সমস্ত ভাষায় কেন ব্যবহৃত হয় নাই এবং 

কেনইব! উহাদের অক্ষর সংখ্যা কম, ইহার কারণ যথ।- 

স্থানে বল। যাইবে । 
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স্কতের যে অক্ষরের যে স্বরূপ, অন্যান্য, ভাষার 

অনুবন্ধ বাদ দিলে সেই অক্ষরের ঠিক সেই স্বরূপ হয়। 

তবে দেশ ভেদে ও প্রযত্ব ভেদে কোন কোন অক্ষরের 

উচ্চারণগত কিঞ্চিশু বৈষম্য আছে । যদি এ সকল অক্ষর 

স্কত অক্ষরের অনুকরণ না হইত, তাহ! হইলে উহাদের 

স্বরূপ অন্য প্রকার হইত ; এক প্রকার হইত না । 
উচ্চারণ এবং প্রক্রিয়া দশাতে সমস্ত দেবাক্ষর এক 

প্রকার। কিন্তু অন্য কোন ভাষার অক্ষর তন্রপ নছে। 

তাহার! উচ্চারণ-দশায এক প্রকার এবং প্রক্রিযা-দশায় 

অন্য প্রকার। 

স্কত বর্ণমীলায় বঙ্গীয় বর্ণের যোজনা যেরূপ পরি- 
পাটা, অন্য কোন ভাষায় তাদৃশ পারিপাট্য নাই কারণ 
উহার! আংশিক অনুকার মাত্র। 

বর্ণের উৎপত্তি উচ্চারণ ও উচ্চারণ-স্থান প্রযত্ত 
শক্তি ইত্যাদি সন্বন্ধে পাণিনীয়াদি শব্দ-শাস্ত্রে শিক্ষান্ 

ও প্রাতিশাখ্যে যাদৃশ বিশদ বিবৃতি আছে, তাহা অন্য 

কোন ভাষায় নাই। তবে এসম্বন্ধে যকিঞ্চিৎ; যা! 

বর্তমান সময়ে অন্যান্য ভাষায় দৃষ্ট হইতেছে, তাহা 
২স্কৃত ভাষ! পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রচার হওয়ার পরে। 

তণ্পূর্ব্বে নহে ; স্থতরাং উহ সংস্কত হইতে গৃহীত। 
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পৃথিবীতে সর্বপ্রথমে যে একটী ভাষ! ছিল ; তাহা! 
ইহুদী-জাতির প্রাচীন ধর্মমশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে। 

সমস্ত সংস্কৃত বর্ণ ই দেবতা ত্বক, স্থতরাঁং মাননীয় | 
ইহাদের লেখনের প্রণালী আমাদের শাস্ত্রেই নিরণীত 
হইয়াছে । এ শান্ত্রই বর্ণ লেখনের নিয়ামক ; এই হেতু 
কোন বর্ণের লিখন-প্রণালীতে কোন ব্যতিক্রমের সম্ভব 
নাই | অন্যান্য ভাষার অক্ষরের তাদৃশ নহে। উহার! 
ষদৃচ্ছা-প্রবৃত্ত সংস্কেত মাত্র এবং পরিবর্তনশীল । 

একটী মাত্র সংস্কত অক্ষর ও একটা মাত্র সংস্কৃত 

শব্দ সম্যক্ ব্যবহার করিলে যে ফল কল্পিত হইয়াছে, 
তাঁদৃশ ক্ষল অন্য, কোন ভাষায় কল্পিত হয় নাই । ইহাতে 
বোধ হয় যে উহ্ারা সাঁঙ্কেতিক ও আধুনিক । 

বৈদিক সংস্কৃতে উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত. এই 
তিনটা স্বর আছে। অন্য কৌন ভাষায় তাদৃশ স্বর নাই । 

কেবল গ্রীক ভাষার স্বরবর্ণে ইহার কিঞ্চিৎ অনুকার 

আছে।, কিন্তু উহার উচ্চারণ বিলুপ্ত হইয়াছে । বেদ 

গ্রচারের পর যে আধ্যেরা অর্থ ব্রাহ্মণাদি দেশাস্তর 
গমন করেন, এইটী তাহার অন্যতম প্রমাণ । 

এই যে কয়েকটা হেতুর উল্লেখ কর! হইল, তাহা 
একত্র লইলে স্পষ্টই উপলদ্ধি হইবে ষে সংস্কৃত অক্ষরই 



২৮ জাগদীশ 

আদিম এবং অন্যান্য অক্ষর তাহার আংশিক অন্ুকার । 

স্কত অক্ষর ব্যাপক এবং অন্যান্য অক্ষর ব্যাপ্য অর্থাণু 

তদন্ত ব্যক্তি মাত্র । 

এখন দেখা যাকৃ, দেবাক্ষর মূল হইলে অন্যান্য অক্ষর 

তৎসদৃশ হয় নাই কেন এবং সংখ্যাতেও তদপেক্ষা কম 

হয় কেন। ইন্াকুবংশে বাহক নামে এক রাজ! ছিলেন 

তালজঙ্গ হেহয় প্রন্থতি ক্ভর-রাজারা তাহাকে যুদ্ধে 

পরাজিত করিয1 তাহার রাজ্য গ্রহণ এবং তাহাকে বধ 

করিয়াছিলেন। তাহার পুভ্র মহাবল সগর পিতৃহন্তা- 

দিগকে বধ করার প্রতিজ্ঞা করিয়! তাহাদিগকে যুদ্ধে 
পরাজয় এবং বন্ধ কারতে লা ০ তাহদি। ভীত 

হইয়া বশিষ্ঠ খধির শরণাপন্ন হইলেন এবং যাহাতে 
সগর তাহাদিগকে প্রীণে বধ না করিয়া অক্টাদশ মৃত্যুর 

মধ্যে অন্য কোন রুপ মৃত্যুর বিধান করেন, তাহাই 
প্রার্থনা করিলেন। বশিষ্ত খুষি তাহাদিগকে বেদাদি 
শাস্ত্র হইতে বহিষ্কৃত করাইয়া নির্বাসন করিতে সগরকে 

আদেশ করিলেন ; কারণ স্বধন্মত্যাগও অক্টাদশ স্বৃত্যুর 

মধ্যে অন্যতম মৃত্যু । সগর গুরুর আজ্ঞানুসারে তাহা- 

দিগের বেশ ভূষার অন্যথা করিয়া এবং তাহাদিগকে 
বেদাদি শাস্্র হইতে বহিষ্কৃত করিয়! নানা দেশে 
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স্থাপন করিয়াছিলেন । তাহারা যাহাতে বেদাদি শাস্ত্র 

ব্যবহার করিতে না পারেন এবং তাহার আদিষ্ট বেশ- 

ভূষা ধারণ করেন তজ্জন্য প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 
তিনি কতকগুলেকে সমস্ত মস্তক-মুণ্তন কতকগুলিকে 
অদ্ধ মস্তক মুণ্ডন কতকগুলিকে শ্মশ্রুধারণ কতক- 

গুলিকে গ্রলন্ব-কেশ ও নান বর্ণের বস্ত্র ধারণ করিতে 
সাদেশ করিয়াছিলেন। স্বধর্দমত্যগ ও নির্বাসন হেত 
উহাদের গ্লেচ্ছত্ব প্রাপ্তি হইল এবং উহাদের শক ঘবন 
খশ পারদ পহলব কান্বোজ প্রভৃতি সংজ্ঞ। হইল । বেদাদি 
শাস্ত্র বড্জিত হইয়া তদ্বিষয়ক ও সংস্কৃত অক্ষরের যে 
জ্ঞান ইহাদের সিল, তদন্ুকরণে ইহারা সাঙ্কেতিক বর্ণ ও 
শব্দ এবং ভাষ। প্রস্তুত করিয়। ব্যবহার করিতে লাগিলেন । 

এই কারণে সংস্কৃত অক্ষর শব্দ ও ভাষার সহিত তাহাদের 
অক্ষর শব্দ ও ভাঁষার একদেশ সাম্যত্ব আছে । 

যবনান্ মণ শিরসোহমুগ্ডা শকান্ প্রলম্বকেশান্ পারদা'ন্ পহলবাংশ্চ 

শ্শ্রুধারিণঃ | নিঃম্বাধ্যায়বষট্কারানু এতানন্যাংশ্চ ক্ষত্রিয়াংশ্চকার। 
তে চাত্বধন্থপরিত্যাগাৎ ব্রাঙ্মণৈশ্চ পরিত্যক্তা শ্লেচ্ছতাং বধুঃ। বি" পু 

সগরস্ত্ব প্রতিজ্ঞান্ত গুরোর্বাক্যং নিশম্য চ। 

_. ধর্মং জঘান তেষাং বৈ বেশান্তত্বং চকার হা ত্র" পু" 

রামাযণে ও অন্যান্য পুরাণে এই বিষম্ম এই প্রকারেই 
বণিত হইয়াছে । প্রাচীন গ্রীক ও রোমকদিগের যে 
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প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়! যায়, তাহাতে স্পষ্টই ধোধ হয় 
যে তাহারা হিন্দুকুলসন্তৃত ৷ হিন্দুদিগের আকৃতির সহিত 
তাহাদের আকৃতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দুষ্ট হয় নাঁ। 
আবার দেশভেদে আহাধ্য ভেদে ও শীত শ্রীক্মাদি ধতুর 

আতিশয্যে কোন কোন জাতির আকৃতিগত অনেক 
বৈষম্যও ঘটিযাছে। এই প্রকারে অনার্য জাতি উৎপন্ন 

হয়! ধর্মত্যাশের সহিত "তাহাদের অনেক সংস্কৃত 
বর্ণেরও ত্যাগ ঘটে । ইহাও বোধহয় শর রাজার 

আদেশানুসারে হয় ; কারণ বর্ণত্য।গও বৈধর্দতার একটী 

লক্ষণ। অথবা! একদেশ হইতে দেশান্তর গমন আহাধ্য- 

ভেদ ও শীতগ্রীক্মাদি খতুর আতিশয্য হেতৃক 'সনার্ধ্যত্ব 
প্রাপ্ত ব্রাঙ্গণাদির শরীর ও ইন্ড্রিয়াদির অপকর্ষতা হয়। 
এই কারণে ইহাদের রসনেন্দড্িস্ব স্থুল হওয়াতে সমস্ত 
স্কত বর্ণের উচ্চারণ করার শক্তি রহিত: হুইয়। 

যায় । ধে যে অনার্ধ্য ভাষায় যে যে সংস্কৃত 
অক্ষর নাই ; তাহাও আমাদের শাস্ত্রে নিণাতি আছে। 
যথা পণ্ডিত রাঁমচরণ শিরোরত্বপধ্ত মাতৃসন্কুলিনী 

তস্ত্রে 

ককারাদিমকারাস্ত! বর্গীঃ পঞ্চ প্রকীন্তিতাঃ। 

বর্থীণাঞ্চ চতুর্বপান্ নোচ্চরস্তি খশাদয়ঃ ॥ 
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চ্কৃতীয়ন্ত চতুর্বর্ণা শ্নেচ্ছধর্ম্মবহিষ্কতাঃ | 
'অতো বর্ণহ্য বৈষমাৎ সর্কে বৈরশ্ম্যতাং গতাঃ ॥ 

ক হুইতে ম. পর্যন্ত অক্ষর পাঁচ বর্গে বিতক্ত। এই 
পীঁচ বর্গের চতুর্থ বর্ণ অর্থাৎ ঘঝঢধ ভখশাদি জাতি 
উচ্চারণ করিতে পারেন না । তৃতীয় বর্গের চারিটা বর্ণ 

অর্থাৎ ঠডটঢণশ্লেচ্ছ ভাষায় নাই। অনাধ্যজাতির 

সাধারণ সংজ্ঞা শ্লেচ্ছ | খশ পারদ ইত্যাদি বিশেষ সংজ্ঞা । 

ইহুদী জাতির প্রাচীন ধর্ম্শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ষে 
পৃথিবীতে গ্রথমে_একটী ভাঁষ৷ ছিল । তৎশাস্ট্রোক্ত জল- 
প্লাবনের পর মনুষ্যেরা অর্থাৎ ইহুদীরা! সাইনার নামক 

স্থানে ব্রকটী নগ্ন ও একটী স্তন্ত নিশ্মাণ করিতে আরন্ত 
করেন । পুনর্ববার জলপ্লাবন হইলে যাহাতে তাহার। 

বিনষ্ট না হন, এই জন্য এ স্তস্তকে তাহার! গগনস্পর্শী 
করিতে অভিপ্রায় করেন। তাহাদিগের এই আ্পর্্া 

দেখিয়া পরমেশ্বর তাহাদিগের ভাষা পরিবর্তন করিয়। 

দিলেন। স্ত্নিম্মীণ-কার্য্যে যাহারা নিযুক্ত ছিলেন, 

তাহার। ফেহু কাহারও কথ! বুঝিতে পারিলেন না ১স্বতরাং: 

তাহার এ কার্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া নান! স্থানে চলিয়। 

গেলেন । আমরা এই প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রোক্তির প্রামাণ্য 
স্বীকার করি। তবে এই জলপ্লাবন ও আমাদিগের 
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দ্বারকাপ্লাবন একই বিষম । এই স্থানে আমি' পণ্ডিত 

রামচ্রণ-শির়োরত্বের গ্রন্থ হুইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত 
করিলাম । 

বর্তমান কলিবুগের প্রারস্তকাল প্রায় ৫০০০ বহুসর 
অতীত হইল। ইতঃপুর্কবে অর্থাৎ দ্বাপর-যুগাঁবসানে 
যুগপ্রলয়-ন্বরূপ যে এক ভয়ানক জলপ্রাবন হইয়াছিল, 
তদ্দারাফ ইউরোপীয় সমস্ত দেশ নগর উপদ্বীপ এনং 
আসিয়ার পশ্চিমাংশের জনপদ সকল ও পশ্চিম সমুদ্র- 
মধ্যবর্তিনী ছ্বারক! গ্রভৃতি স্থান বিনাশ হয়) ঘথ।-_- 

প্লাবয়ামাস তাং শৃন্যাং দ্বারকাঞ্চ মহোদধিঃ | 

যছুশ্েষ্ঠগৃহন্ত্েকং ন৷ প্লাবয়তি সাগরঃ | 
তন্নিষনন। জনপদাঁঃ সর্ষে লীনা মহোদধোৌ । 

আকিল্লাতাশ্চ সেচ্ছাশ্চ যে বৈ চান্ত্যাবসায়িনঃ ॥ 

রণ পুত ৯২ অধ্যায় 

এঁ প্রাচীন ধন্মশাস্ত্রে ভাষা পরিবর্তন সম্বন্ধে যাহা 
উক্ত হইয়াছে, তাহা হিক্রু ভাষা সম্বন্ধে কারণ তৃতন্ত- 

নিশ্মাণ-কার্য্যে যাহারা নিযুক্ত ছিলেন, তীহার! ইহুদী- 
জাতীয় । হিক্রভাষা পরিবর্তিত হইয়। কাঁলদীয়, সিরীয়, 

ইথিয়োগীয় প্রভৃতি ভাষা! উৎপন্ন হইয়াছে । সুতরাং এই 
শান্ত্রোক্তিও আমর! প্রমাণ বলিয়া! স্বীকার করি । 



'চতুর্থাধ্যায়। 
পচ ০ উস অর হও 

ংস্কৃতশঅক্ষরের সহিত অন্তান্ত ভাষার অক্ষরের বিচার । 

দেবাক্ষরের সহিত অন্যান্য অক্ষরের কিরূপ সন্যন্ধ 

তাহ! এখন আলোচন। করা যাইবে । সংস্কৃত ও অন্যান 

পাঁচটী প্রাচীন ভাষার অক্ষরের একটী তালিকা এই 
পুস্তকের* শেষ ভাগে প্রদত্ত হইল । এই অংশ পাঠ 
করার সময় এ তালিকা দেখতে হইবে । 

ংস্কত অক্ষরেব লেখন-প্রকার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা শক্তি 
বর্ণ স্্ত্যাদি ব্ষিয় কামধেনুতন্ত্রে বর্ণোদ্ধারতন্দ্রে ও বর্ণা- 
দ্িধানতন্দ্রে উত্ত হইয়াছে । তৎুসম্বন্ধে আমর! কোন 
কথা বলিব না। কারণ উহা! এখানে বলা নিজ্ঞয়োজন । 

যাহার আবশ্যাক তিনি উহ। দেখিষযী। লইবেন । 

উচ্চাধ্যমাণ শব্দ কিরূপে বর্ণাকারে পরিণত হয় 

তাহ পাণিনীয়াদি শিক্ষায় উক্ত হইয়াছে ! উহা! অতি 

কঠিন। অল্প কথায় উহা বুঝান যায় না। এ নিমিভ 
আমি উহার উল্লেখ করিলাম না। বিশেষতঃ উহ! 
এখানে বলার কোন প্রয়োজনও আমি দেখি না । 

বর্ণ দ্বিবিধ। স্বর ও ব্যঞ্জন। এই স্বর ও ব্যঞ্জন আবার 
খ্ 
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ছুই পগ্রক্ষার। সবর্ণ ও অসবর্ণ। যাহাদের উচ্চারণস্থান 
ও প্রধস্্রতুল্য তাহারাই সবর্ণ। যাহাদের উচ্চারণস্থান 
ও এযত্ব তুল্য নহে তাহারা অসবর্ণ। সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণই 

দণ্ডায়মান । স্বরবর্ণের যোগে উহারা দোলায়মান হয । 

সংস্কৃতে স্বরবর্ণ ১৪টী এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৫টী। একমতে 
৩৬টা। তাহা হইলে ৪৯টী কিন্থা ৫০টা হয়। হিক্রু 
ভীষাম্ম সাকল্যে ২২টা। আরবী ভাষায় ২৮টা। সংঘুক্ঞ 
বর্ণসহু ২৯টী। পারমী ভাষায় ৩১টি। সংযুক্ত বর্ণসহ 
৩২টা। গ্রাকৃ ভাষায় ২১টী। সংযুক্ত বর্ণনহ ২৪টী। 
লাটান্ ভাষায় ২৩টী। সংযুক্ত বর্ণসহ ২৫টী। আরমাণীয় 
ভাষায় ৩৮টী। অক্ষর সংখ্যায় এইটী (বাধহয় শিতীযু 

হুইবে। 
| _ ম্ম উচ্চারণ-স্থান ক । আভ্যন্তর-প্রযত্ বিবৃত । 

বাহ-প্রবত্ব সংবার নাদ ঘোষ ও অল্পপ্রাণ। পুনদ্বিবিধ, 

অন্ুন্টাসিক নিরনুনাদিক। পুনস্ত্িবিধ হুস্ব দীর্ঘ প্লত। 

পুনস্ত্রিবিধ উদান্ত অনুদাত্ত স্বরিত। তাহ হইলে কারের 
অষ্টাদশ প্রকার ভেদ হইল। 

ক্বা সমন্তই পুর্বববৎ । কেবল হ্ুস্বাভাবে ইহার 

দ্বাদশ প্রকার ভেদ। সমস্ত সংস্কৃত-বর্ণ উচ্চারণ কালে 

ও কার্ধ্য কালে এক প্রকারই থাকে । কোন পরিবর্তন 
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হয় নাঁ। হিক্রু আঁলেফ. ইহার সহিত অকারের অনেক 
সাদৃশ্য আছে। উচ্চারণ কালে আলেফ প্রক্রিয়া-দরশীন্ব 
আ। আরবী আলেফ। অকারের সহিত একদেশ 
সাদৃশ্য ৷ উচ্চারণে আলেফ, কার্যে অ1। পারসী আলেফ, 
পূর্ব্ববু | গ্রীক আল ফাঁ। হিব্রু আলেফ, হইতে গৃহীত । 
উহা! দুইটী একটা বড় ও একটী ছোঁট। উচ্চারণে 
আলফা কাধ্যে আ। অকারের সহিত যৎকিধিঃ% 

সাদৃশ্য । লাটান্ এ ছুইটী । একটা বড় ও একটা ছোট। 
উচ্চারণে এ কার্যে অ কিম্বা আ। অকারের সহিত, 
য€কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য । 

স্প্্রু উচ্চাবণ-স্থান তালু । আর সমস্তই অকারের 

ম্যায় ৷ হিক্রু আরবী পারলী ভাষায় এই অক্ষর নাই | 
গ্রীক আযোতা | কাধ্যকালে ই উহার সহিত সাদৃশ্য 
নাই লাটান্ ই ও আই। ইকারের সহিত যৎকিঞ্চিৎ 

সাদৃশ্য । উচ্চারণকালে ই কাধ্যকালে ই ঈ ও একার। 
সুতরাং ঈ ও একারের স্থানে ইহার আর 'উল্লেখ কর 
যাইবে না| উহা! দুইটী। সমস্ত লাটান্ অক্ষরই ছুইটী। 
একটী বড় ও একটা .ছোট। 

স্ঁ সমন্ডই ইকারের ন্যায়। কেবল হ্স্বাভাবে 

ছাদশ প্রকার ভে্ব। হিক্রু আরবী পাঁরসী লাটান্ ভাবা 



৬ জাগদীশ 

এই অক্ষর নাই। গ্রীক ঈতা দুইটী। একটী বড় ও'একটী 
ছোট। বড়টার সহিত ঈকারের সাদৃশ্য নাই। ছোটটীর 
সহিত আছে। উচ্চারণে ঈতা কাধ্যে ঈ। 

ভ উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ | অন্য সমস্তই অকারের ন্যায় । 
হিক্র আরবী ও পারসী ভাষায় ওয়াও । উকারের সহিত 
আংশিক সাদৃশ্ট | উচ্চারণকাঁলে ওয়াও কাধ্যকালে উকার 
কিম্বা ওকার অথবা অন্তস্থ ব। গ্রীক ইয়ুপসাইলন্ দুই'টী। 

কার্ধ্যকালে উকার। উহার সহিত একদেশ সাদৃশ্য | লাটান্ 
ইয়ু কাধ্যে উকার কিন্বা' অকার। উকারের সহিত 
একদেশ সাদৃশ্য 1 

জ সমস্তই হৃত্ব উকারের ন্যায় ণঠ কেবল” ভেদ 

দ্বাদশ প্রকার । অন্যান্য ভাষায় পুর্বববহ | 

স্ব উচ্চারণস্থান মুর্ধা। অন্য সমস্তই অকারের 

ন্যায় । অন্য কোন ভাষায় নাই । | 

স্্ত সমস্তই খকারের ন্যায় | কেবল ভেদ দ্বাদশ 
প্রকার । অন্য কোন ভাষায় নাই । 

ব্ত.উচ্চারণস্থান দন্ত | অন্য সমস্তই অকারের ন্যায় । 

অন্য কোন ভাষায় নাই । 
স্ব সমস্তই ৯কারের ন্যায়। কেবল ভেদ দ্বাদশ 

প্রকার । অন্যান্য ভাষায় নাই । 
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তে উচ্চারণস্থান কতালু । আভ্যন্তর-প্রযত্ব বিবৃত । 
বাহা-প্রযত্ব সংবার নাদ ঘোষ ও অল্পপ্রাণ। ভেদ দ্বাদশ 

প্রকার । হিক্রু ভাষায় এয়ুদ। আরবী পারসী ভাষা 
এয! । কারধ্যকালে একার । উহার সহিত একদেশ 

সাদৃগ্ঠ । শ্রীক ভাষায় এপ সাঁইলন্। উহা! ছুইটা। কার্ধ্য- 
কালে একার কিন্তু উহ! হ্ম্ব ॥ একারের সহিত একদেশ 

সাদৃশ্ট | 
ঘহী*সমস্তই একারের ন্যায় অন্যান্য ভাষায় নাই। 

স্মী উচ্চারণস্থান কঞ্টেষ্ঠ । অন্য সমস্ত একারের 
ন্যায় । হিক্র আরবী ও পারসীতে ওয়াও । আীকে ওমা- 

ইত্রঙ্ ও ওমেগ্। ওমাইক্রন্ কাধ্যকালে অকার এবং 

ওমেগ। ওকার। ওমাইক্রনের সহিত একদেশ সাদৃশ্য 
কিন্তু ওমেগার সহিত বিপরীত ভাবে সাদৃশ্য | লাটান্ 
ও কার্ধযকালে অকার কিন্বা ওকার । উহার সহিত 

একদেশ সাদৃশ্য 1 এইটী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংস্কৃত হইতে 
গুহীত। 

ক্মী সমস্তই ওকারের ন্যায় । অন্য কোন ভাষা 
নাই । ্ 

জর উচ্চারণ-স্থান ক । আভ্যন্তর-প্রযত্ব স্পৃষ্ট। 
বাহ-প্রযত্ব অল্পপ্রাণ সংবার নাদ ও অঘোষ। হিক্রদতে 
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ক ছুইটী| কাফ. ,ও কোফ। কাধ্যকালে ক।' কাফ, 

ছুইটীর একটী আদিতে ও একটা অন্তে ব্যবহৃত হ্য়। 
কোফ. একটা। কাফ এর সহিত কএর সাদৃশ্য নাই 
কিন্ত কোফের সহিত আছে। আরবী ও পারলীতে 
ছুইটী করিয়া কাক. আছে। কার্ধ্যকালে ক | উহার 
সহিত সাদৃশ্য নাই। গ্রীকৃ ক্যাপা ছুইটী। কার্যযকালে 
ক। উহার সহিত একদেশ সাদৃশ্য আছে। হিক্র কাফ.. 
হইতে ক্যাপ গৃহীত হুইয়াছে। লাটীন কেও কিউ 
কার্ধ্যকালে ক। উহার সহিত একদেশ সাদৃশ্য আছে। 

সত্ব উচ্চারণম্থান ক । আভ্যন্তর-প্রযত্ব স্পৃষ্ট । 
বাহ-প্রযত্ব বিবার শ্বাস অঘোষ ও মহাপ্র)ণ। এই ্ক্ষর 
হিত্রতে নাই। আরবী ও পারসী খে। কার্ধকালে 
খ। ইহার সহিত একদেশ সাদৃশ্য আছে। এ্ীকৃ খাই 
দুইটি কার্য্যকালে খ। খএর সহিত উহার যহুফিঞ্চিৎ 
সাদৃশ্য আছে । লাটান্ ভাষায় এই অক্ষর নাই। 

বা উচ্চারণস্থান ক। আভ্যন্তর-প্রযত্বর স্পুষ্ট। 
বাছপ্রযত্র সবার নাদ ঘোষ ও অল্পপ্রাণ । হিক্রতে গিমল, 
কার্ধ্যকালে গ। উহার সহিত সাদৃশ্ট আছে। আরবী ও 
পারসী গায়েন্। উহার সহিত সাদৃশ্য নাই। পারসী গাব 
কারধ্যকালে গ। উহার সহিত সাদৃশ্য নাই । গ্রাক্ গ্যামা 
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তিনটি আদি মধ্য ও অন্তে ব্যবহার হ্য়। উহার সহিত 
গএর সাদৃশ্য আছে । উহা! গিমল, হইতে গৃহীত | লাটান্ 
ভাষায় এই বর্ণ নাই | 

স্ব উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠ। স্পৃষ্ট | সংবার নাঁদ ঘোষ 
ও মহাপ্রাণ। এই বর্ণ অন্য কোন ভাষায় নাই ! 

সত উচ্চারণ-স্থান সানুনাসিক ক । স্পৃ | সংবার 
,নাদ ঘোষ ও অল্পপ্রাণ । অন্য কোঁনভাষায় নাই । 

ঘ্বউচ্চারণ-স্থান তালু | স্পৃষ্ট | বিবার শ্বাস অঘোষ 
ও অল্পপ্রাণ। এই অক্ষর হিক্র আরবী গ্রীক ও লাঁটীনে 

নাই | পারসী চে কার্ধ্কাঁলে চ! উহার সহিত এক- 

দেশ সাদৃশ্য আছে। 

ন্্ উচ্চারণ-স্থান তালু । স্পৃষ্ট। বিবার শ্বাস অঘোষ 
ও মহাপ্রাণ। হিক্র ছদ্দে ছমক্ ও ছিন্। কার্্যকালে 

ছ। ছদ্দের সহিত সাদৃশ্য আছে । অন্য দুইটার সহিত 
নাই । ছদ্দে ছুইটী একটী আদিতে ও অপরটা অস্ত 
ব্যবহৃত হয়। আরবী ও পারসী ছাদ ও ছিন্। কার্য্য- 

কালে ছ। উহার সহিত বিপরীত ভাবে সাদৃশ্য আছে। 
গ্রীক ছিগমা তিনটা । কার্ধ্যকালে ছ। উহার সহিত 
কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য । লাটান্ এছ। কাধ্যকালে ছ ও স। 
উহার সহিত ঘৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। 
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জ উচ্চারণ-স্থান তালু। স্পৃষ্ট| সংবার নাঁদ ঘোষ 
ও অল্পপ্রাণ। হিক্রতে জায়েন্। কাধ্যকালে বিবৃত জ। 
ইহার সহিত একদেশ সাদৃশ্য | আরবী ও পারসী জিম্ 
জে ও জোয়। শেষ দুইটার উচ্চারণ বিরৃত জ। ক্বার্ধ্য- 
কালে জ। উহার সহিত একদেশ সাদৃশ্য আছে । শীকৃ 
জিতা। উচ্চারণ বিরৃত জ। কাধ্যকালে জ। জিতা 

তিনটা আছ্য মধ্য ও অন্ত্য। জ এর সহিত একদেশ. 
সাদৃশ্ট । জিতা জায়েন্ হইতে গৃহীত। লাটীন্ জে ও 
জেড, কাধ্যকালে জ ও বিবৃত জ। উহার সহিত সাদৃশ্য 

নাই। 

মদ উচ্চারণ-ম্ছান তালু । স্পৃষ্ট | সংবার নাদ ঘোষ 
ও মহাপ্রাণ। এই বর্ণ অন্য কোন ভাষায় নাই । 

ভ উচ্চারণ-স্থান সানুনাসিক তালু । স্পষ্ট | সংবার 

নাদ ঘোষ অল্পপ্রাণ। অন্য কোন ভাষায় নাই | 
হ উচ্চারণ-স্থান মুদ্ধা | স্পুষ্ট | বিবার শ্বাস অঘোষ 

ও অল্পপ্রাণ। অন্য কোন ভাষায় নাই । 
হ উচ্চারণ-স্থান মুদ্ধ। | স্পুষ্ট। বিবার শ্বাস অঘোষ 

ও মহাপ্রাণ। অন্য কোন ভাষায় নাই । 
, সত উচ্চারণ-স্থান মুদ্ধা । স্পুট | সংবার নাদ ঘোষ 

ও অল্পপ্রাণ। অন্য কোন ভাষায় নাই । 
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হ উচ্চারণ-স্থান মূর্দা | স্পৃষ্ট। সংবার নাদ ঘোষ 
ও মহাপ্রাণ | অন্য কোন ভাষায় নাই । 

ত্ব উচ্চারণস্থান সানুনাসিক মুর্ধা | স্পৃষ্ট | সংবার 
নাদ ঘোষ ও অল্পপ্রাণ। অন্য কোঁন ভাবায় নাই। 

ন উচ্চারণ-স্থান দন্ত । স্পৃষ্ট | বিবার শ্বাস অঘোষ 
অল্পপ্রাণ। হিক্র তাও এবং তেথখ। কাধ্যকালে ত। 

উহার সহিত সাদৃশ্য নাই । আরবী ও পার্নী তে ও 

তো কার্ধ্যকালে ত। উহার সহিত যুকিঞ্চিৎ সাদৃশ্য | 
প্ীকত তিনটা । আছ মধ্য ও অন্ত্য 1 এইটী সাক্ষাৎ 

সম্বন্ধে সংস্কত হইতে গুহীত। ইহার সহিত সাদৃশ্য 
আছে। লাটান্ তি। কার্ধযকালে ত। ইহার সহিত 
সাদৃশ্য আছে । 

ঘ উচ্চারণ-স্থান দন্ত | স্পুষ্ট | সংবার নাদ অঘোষ 
ও মহাপ্রাণ। হিক্র আরবী পার্সী ও লাটানে এইব্্ণ 

নাই । গ্রীক থিতা তিনটা । কাধ্যকালে থ। উহার সহিত 
একদেশ সাদৃশ্য | এইটা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংস্কৃত হইতে 
শৃহীভ। ূ 

কু উচ্চারণ-্থান দন্ত। স্পৃষ্ট। ংবার.নাদ ঘোষ 

ও অল্পপ্রাণ। হিক্র দালৎ। কাধ্যকালে দ। ইহার 
সহিত একদেশ সাদৃশ্য । আরবী ও পার্সী দাল। 
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কার্য্যকালে দ। উহার সহিত একদেশ সাদৃশ্ঠট ।' শ্রীক্ 
দেলতা৷ কার্য্যকালে দ। উহা হিক্র দালৎ হইতে 
গৃহীত। লাটান্ দি কার্যে দ। দএর সহিত এ দুইটার 
সাদৃশ্য নাই । 

ভব উচ্চারণ-স্থান দন্ত। স্পৃষ্ট। সংবার নাদ ঘোষ 
ও মহাপ্রাণ। অন্য কোন ভাষায় নাই। 

ন্ উচ্চারণ-স্থান সানুনাসিক দন্ত। স্পৃষ্ট। সংবার. 
নাদ ঘোঁৰ ও অল্পপ্রাণ। হিক্রু নুন্ ছুইটা।“আছ্য ও 
অন্ত্য । কার্য্যকাঁলে ন। উহার সহিত সাদৃশ্য আছে। 
আরবী ও পাঁরসী নুন্ কার্ধযকালে ন। উহার সহিত 

যতকিঞ্চিৎ সাদৃশ্য | গ্রীক্ নিউ ছুইটা । আছ্য ও অন্ত্য। 
কার্যযযকালে ন। উহার সহিত একদেশ সাদৃশ্য । লাটীন্ 
এন্ কার্ধ্যকালে ন। ইহার সহিত একদেশ সাদৃশ্য 

দন উচ্চারণ-স্থান ওষ্ঠ। স্পৃষ্ট | বিবার শ্বাস অঘোষ 
অল্পগ্রাণ। হিব্রু ও আরবীতে এই অক্ষর নাই। পারসী 
পে। কাধ্যকালে প। উহার সহিত সাদৃশ্য নাই। গ্রীকৃ 
পাই তিনটা আদ্য মধ্য ও অন্ত্য । কার্ধ্যকালে প| উহার 
সহিত সাদৃশ্য আছে। লাটান্ পি। কার্যযকালে প। 
উহ্থার সহিত বিপরীতভাবে সাদৃশ্য আছে । 0. 

দে উচ্চারণ-স্থান ওষ্ঠ | স্পুষ্ট | বিবার শ্বাস অছ্বোধ 
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ও মহাপ্রাণ। হিব্রু ফে দুইটা । আদ্য ও অন্ত্য 1 কার্ধ্য- 
কালে ফ।| এইটা পএর স্থানেও ব্যবহৃত হয়। উহার 
সহিত সাদৃশ্ট আছে! আর্বী ও পাঁর্সী ফে। কার্ধ্য- 
কালে ফ। উহার সহিত সাদৃশ্য নাই। গ্রীক ফাই 
ছুইটি। কাধ্যকালে ফ| উহার সহিত কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য 
আছে। লাটান্ এফ্। ফয়ের সহিত একদেশ সাদৃশ্য । « 

নর উচ্চারণ-স্থান ওষ্ঠ | স্পষ্ট | সংবার নাদ ঘোষ ও 
অল্পপ্রাণ? হিক্র বেত। কাধ্যকালে ব। উহার সহিত 
একদেশ সাদৃশ্য আছে । এটা ভএর স্থানে ও ব্যবহৃত 
হয়| আরবী ও পারসী বে কার্যযকালে ব। উহার 
সহিত সাদৃশ্ঠ নাই । গ্রীক বিতা তিনটা । কার্যযকালে 
ব। উহার সহিত সাদৃশ্য আছে। এইটী বেত হইতে 
গৃহীত । লাটীন্ বি। কাধ্যকালে ব। উহার সহিত 
সাদৃশ্য আছে। 

ম উচ্চারণ-স্থান ওষ্ঠ | স্পৃষ্ট। সংবার নাদ ঘোষ 
ও মহাপ্রাণ। অন্য কোন ভাষায় নাই। 

লন উচ্চারণ-স্থান ওষ্ঠ। স্পৃষ্ট। সংবার নাদ ঘোষ 
ও অল্পপ্রাণ। হিক্র মিম্ দুইটা। কার্য্যকাঁলে ম। উহার 
সহিত সাদৃশ্য আছে। আরবী ও পারসী মিমৃ! কাধ্য- 
কালে ম। ইহাদের সহিত একদেশ সাদৃশ্য আছে। গ্রীক 
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মিউ ছুইটী। কার্য্যকালে মু। উহার, সহিত একদেশ 
সাদৃশ্য | লাঁটীন্ এম্। কাঁধ্যকালে ম। উহ্থার সহিত 
একদেশ সাদৃশ্য | 

স্ব উচ্চারণ-স্থান তালু | ঈষৎ-স্পৃষ্ট | সংবার নাঁদ 
ঘোষ ও অল্পপ্রাণ। অন্যান্য ভাষায় এই বর্ণ সম্বন্ধে 

জএর স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে । যখন এই বর্ণের 

প্র উচ্চারণ হয় তখন হিক্র এযুদএর আরবী ও পারসী. 

আয়েন্ ও এয়ার সাম্য হয়। উহার কাধ্যকালে য় হয়। 

এয়া কাধ্যকালে ইকার ও একার হয়। লাটান্ ওয়াই। 

'কাধ্যকালে য়। 

, স্থ উচ্চারণ-স্থান মুদ্ধী। ঈষৎ-স্পুষ্ট। সংবার নাঁদ 
ঘোষ ও অল্পগ্রাণ | হিক্র রেষ। কাধ্যকালে র! ইহার 

সহিত বিপরীত ভাবে সাদৃশ্য |. আরবী ও পারলী রে। 
কাধ্যকালে র উহার সহিত বিপরীত-ভাবে সাদৃশ্য । গ্রীকৃ 
হো দুইটী। কাধ্যকালে র। উহার সহিত একদেশ 
সাদৃশ্য | লাটান্ আঁর। কার্ধ্যকালে র। উহার সহিত 
একদেশ সাম্যত্ব | 

ত্র উচ্চারণ-স্থান দন্ত | অন্য সমস্তই রএর ন্যায়। 
হিক্র লমিদ্। কার্ধ্যকালে ল। উহার সহিত একদেশ 

সাম্যত্ব । আরবী ও পারসী লাম। কার্ধ্যকালে ল| উহার 
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সহিত কথঞ্চিৎ সায্যত্ব । গ্রীক লামৃদা ভুইটী। কার্য্য- 
কালে ল.। উহার সহিত কথঞ্চিৎ সাম্যত্ব । উহ! হিক্রু 
লমিদ হইতে গৃহীত | লাটান্ এল কার্য্যকালে ল। উহার 

সহিত বিপরীত ভাবে সাম্যত্ব | 
নন উচ্চারণ-স্থান দত্তোষঠ। অন্য সমস্তই রএর 

ন্যায় । হিক্রু আরবী ও পারসী ভাষায় ওয়াওএর সাম্য । 

গ্রীকে নাই। লাটান্ ভি। কাধ্যকালে অন্তস্থ ব। 
ভিএর সহিত বিপরীত ভাবে সাম্যত্ব | 

স্ব উচ্চারণ-স্থান তালু । বিকৃত। বিবার শ্বাস 

অঘোষ ও মহাপ্রাণ। হিক্র আরবা ও পারসী ভাষা 

ছিন্। কাধ্যকাল্লে শ। উহার সহিত যৎকিঞ্চিৎ সাম্যত্ | 
অন্য কোন ভাষায় নাই । 

মন উচ্চারণ-স্হান মুদ্ধা । বিবৃত | বিবার শ্বাস অঘোষ 
ও.মহাপ্রাণ। এই বর্ণ অন্য কোন ভাষায় নাই । 

বর উচ্চারণ-স্থান দন্ত। বিবৃত । বিবার শ্বাস অঘোধষ 

ও মহাপ্রাণ। এই বর্ণের সহিত হিক্রু ছমকৃ ও ছিন্ আরবী 

ও পারসী ছিন ও গ্রীকৃ ছিগ্ম! ও লাটান্ এছএর সহিত 
উচ্চারণের সাম্যত্ব আছে। আকৃতি-গত সাদৃশ্য বকিঞিু। 

সক উচ্চারণ-স্থান ক । বিবৃত | সংবার না ঘোষ 

ও মহাপ্রাণ। হিক্রু হে ও হেথ. কার্্যকাঁলে হ। উহার 
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সহিত কথঞ্চিত সাদৃশ্য আছে। আরবী ও পারসী হে। 
উহ! ছুইটী। কাধ্যকাঁলে হ। উহার সহিত একদেশ 
সাম্যত্ব আছে। গ্রীকে এই বর্ণ নাই। লাঁটীন্ এইচ । 

কার্য্যকালে হ। উহার সহিত সাদৃশ্য নাই । | 
* উচ্চারণ-স্থান নাসিক: সংবার নাদ ঘোষ ও 

মহাপ্রাণ। অন্য কোন ভাষাষ নাই। | 
* উচ্চারণ-স্থান জিহ্বামূল। বিবার শ্বাস অঘোষ ও 

মহাপ্রাণ। অন্য কোন ভাষাষ নাই । | 
সংস্কত ভাষার এই উনপঞ্চাশৎ বর্ণের কথা বল! 

স্ছইল। ইহাতে ক্ষ যোগ করিলে পঞ্চাশৎ বর্ণ হয়। কিন্তু 

সংস্কতে ও প্রাকৃতে ত্রিষস্টি কিম্বা, চতুঃষঠি বর্ণ আছে 
এই কথ। মহাদেবের মতানুলারে স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়াছেন। 
যথা-. 

তরিষষ্টিশ্চ চতুঃবষ্টির্বা বর্ণা শল্ভুমতে মতাঃ। 
প্রাকৃতে সংস্কতে চাপি স্বস্ঃং প্রোক্তা: স্বয়স্তুবা 1 সা”। 

পূর্বোক্ত উনপঞ্চাশৎ কিম্বা পঞ্চাশ বর্ণে সন্ধ্যক্ষর 
১২ এবং জিহ্বামূলীম্ম ও উপাধ্মানীয় ২ যোগ করিলে 

৬৩ কিন্া ৬৪ বর্ণ হুয়। এত বাহুল্য অক্ষর ঘান্য কোন 

বাষার নাই । অন্যান্থা ভাষাম্স প্রীয়শঃ ইহার অর্ধেক 
খ্ক্ষর ও দেখিতে পাওয়া যায় না! 
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ংস্কৃতে সংযুক্ত বর্ণ অনেক 1 হিক্রতে সংবুক্ত বণ 

নাই। আরবী পারসীতে একটা লামালেফ | গ্রীকে, 
তিনটা প্লাই (প্ন)ক্সাই (ক্ষ) ও জিতা (ঘন ঘন দদ)। 
লাটীনে ছুইট্ী একৃন (ক্ষ) ও জেভ্ (দ্দ)। | 

জিহবা কোমল ও সুন্ষম হইলে সংযুক্ত বর্ণ উচ্চারণ 
হয় অন্যথ! হয় না। সাঁত্বক আহারে জিহ্বা কোমল 

ও সুন্ম হুয়। রাজসিক ও তামসিক আহারে স্থল ও 

কঠিন হয়। ইহাতে জল বায়ুরও সম্পর্ক আছে কিন্তু 
উহ! আনুসঙ্গিক মাত্র । . 

অক্ষর সন্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা বল৷ হুইল তদ্দার! 

ইহ] প্রতীয়মান হইবে যে সংস্কৃত অক্ষরে অন্ুবন্ধ নাই ॥ 

কিন্তু'অন্য সমস্ত অক্ষরে অনুবন্ধ আছে। এ অন্ুবন্ধ 

বাদ দিলে যে স্বরূপথাকে উহাই সংন্কৃত অক্ষরের 

স্বরূপ । যথা সংস্কত ক । ইহার অনুবন্ধ নাই । সর্বত্র 
সকল অবস্থায় ক থাকিবে । হিক্র আরবী ও পারসী 

কাফ্। গ্রীক ক্যাপা। লাটান্ কে। কাফের অনুবন্ধ 
আক, ক্যাপার ঢাপা কের একার বাদ দিলে "্বরূপ ক 

খাঁকে। উহ্থাই সংস্কৃত ক। অন্যান্য অক্ষর সম্বন্ধেও এ 
প্রকার। সং স্কত অক্ষর যে সকল অক্ষরের মূল ইহাও 

তাহার অন্যতম প্রমাণ । 



8৮ জাগদীশ. 

অক্ষর সকল কেবল কতকগুলি সরল ও বক্র রেখার 
সমষ্তি খান্্র। তাহু। হইলেও সংস্কৃত অক্ষর সর্ব্াঙগ- 
স্বন্দর ও সমান কিন্তু অন্ত কোন ভাষার অক্ষর তাদৃশ 

নহে । ইহা দ্বারা, স্পট উপলদ্ধি হয় যে উহারা আংশিক 
অনুকরণ মাত্র । 

'স্কত বর্ণ ছেবতাত্মক ও দেবতাবাচক । অন্য কোন 

ভাষার বর্ণ তজ্রপ নহে । তবে হিব্রু ভাষার অক্ষর- 

“গুলি পশু সরীস্থপ শরীরাবয়ব ও অন্যান্য পদার্থবাচী 
এবং উহাদের আকৃতিও বাচ্য পদার্থের একদেশলাম্য । 
যথা আলে অর্থ বধ । বৃষের মস্তকের সহত আলেফের 
সাদৃশ্য আছে। তেথ্ অর্থ সর্প। ব্লাচ্য ও বাচকের 
আকৃতিগত সাম্যত্ব আছে । ইহাদ্বার! স্পষ্ট বোধ হয় ষে 
অন্যান্য ভাষার অক্ষর আদিম নহে । উহার অনুকরণ 

মাত্র । ৃ্ 
স্কৃত অক্ষরে অনুবন্ধ নাই । অন্য সমস্ত অক্ষরে 

অনুবন্ধ আছে। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে শব্দ-ন্বরূপ 

উচ্ডারণ করিতে অনুবন্ধের কোন আবশ্যকতা নাই । 

সান্ুবন্ধ-বর্ণের স্বরূপগ্রহণ করিতে হইলেও অনুবন্ধ বাঁদ 

দিয়া করিতে হয় । তাহ! হইলে এ স্থলে এই অনুমান 

হয় যে সানুবন্ধ বর্ণ উচ্চারণ করার কোন একটী বিশেষ 
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কারণ আছে। ব্যাকরণে যে অনুবন্ধের যে কারণ নিদিষ্ট 
আছে ইহাতে সে কারণ নাই। মুখ-নাসিকাঁদি স্থান 
ও প্রযত্ু-ভেদও ইহার কারণ নহে কারণ যে ভাষায় 

যে বর্ণ অনুবন্ধের সহিত উচ্চারিত হয় সেই ভাষায় 

সেই বর্ণের স্বরূপও উচ্চারিত হয়। দেশকাঁল ও আহাধ্য- 
'ভেদও ইহার কারণ নহে । কারণ ষে দেশে যে কালে 
যে আঁহু!ুর্য্যে ষে অনুবন্ধের উচ্চারণ হয় সেই দেশে সেই 
কালে সেই আহাধ্যে স্বরূপেরও উচ্চারণ হয়। তাহ! 

হইলে যে বিশেষ কারণের উল্লেখ কর! হইয়াছে উহা 
এই সকল ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ কারণ হইবে । 
আমাদিগের অনুগ্মান হয় যে স্গর রাজার শাসনই এই 
বিশেষ কারণ । তিনি ক্ষত্রিয়দিগকে নিঃস্বাধ্যায় বষট্কার 
করিয়! নির্বাসন করেন স্থৃতরাং তাহারা সংস্কৃত বর্ণের 

উচ্চারণ করিতে নিষিদ্ধ হন । এই নিষেধ প্রতিপালনের 

নিমিত্ত তাহার! বর্ণের স্বরূপ উচ্চারণ না করিয়া সানুবন্ধ 

বর্ণ উচ্চারণ করিতেন । অনুবন্ধই স্বরূপের আবরণ । 

এই কারণ ভিন্ন অনুবন্ধের অন্য কোন করণ আমর 

দেখিতে পাই না । অন্যান্য পাঁচটা ভাষার মধ্যে কেবল 

প্রীকৃ ভাষায় তকারের ও লাটান্ ভাষায় ওকারের স্বরূপ 

উচ্চারণ হুয়। কেবল ছুইটী ভাষায় দুইটা মাত্র বর্ণের 
£ 
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স্বরূপ উচ্চারিত হইলে আমাদের এই সিদ্ধান্তের কোনরূপ 
ব্যাঘাত হওয়ার সম্ভব নাই । 

সমস্ত ভাষার অপেক্ষা সংস্কৃত ভাষার বর্ণসংখ্য 

অধিক এবং এ ভাষার যে বর্ণের যে স্বরূপ ৫ 
ভাষার সেই বর্ণের অনুবন্ধ বাদ দিলে ঠিক সেই স্বরূপ 

হয়। তবে উচ্চারণ কালে কোন কোন বর্ণের সংরৃত 
কিন্বা বিবৃত উচ্চারণ হয় কিন্তু তাহাতে স্বরূপ নষ্ট 

হয় ন1। সংক্কতাক্ষর যে সকল অক্ষরের মূল ইহাও 

তাহার একটী প্রমাণ। কারণ আণবিক পদার্থ মহুগ 

পদার্থের মধ্যে নিবিষ্ট হয় কিন্তু মহুণ্ড পদার্থ অণু- 
পদার্থের মধ্যে নিবিষ্ট হয় না। দ্বিতীয়তঃ যদি 

ংস্কতাক্ষর মূল ন। হইত তাহা হইলে অন্যান্য ভাষার 
অক্ষর তৎস্বরূপ হইত না। একটা মুল হইতে যাহা 

উৎপন্ন হইবে তাহা তৎসদৃশই হইবে । অন্যথ! বর্ণের 
স্বরূপ অবশ্যই পৃথক্ হুইত। 

যদি কেহ বলেন যে মুখনাসিকাদির অভিঘাতজন্য 

যে শব্দ উচ্চারিত হয় তাহা ককারাদি বর্ণ ভিন্ন গার 

কিছুই হইতে পারে না। আমরা এই কথার সারবস্ত! 
স্বীকার করি না। যদি তাহা! হইত তাহা হুইলে পশু- 
পক্ষীরাও ককারাদিবর্ণ উচ্চারণ করিতে পারিত এবং 
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সমস্ত ভাষায় সকল বর্ণ উচ্চারিত হইত । কিন্তু পশু- 

পক্ষীরা ককারাদি বর্ণ উচ্চারণ করিতে পারে ন! এব 

সকল ভাষায় সকল বর্ণও উচ্চারিত হয় না| উ ঞ ৭ 

ঝঠটঢ়ধ ঘ ভ ইত্যাদিবর্ণ সংস্কত ভিন্ন অন্য কোন 
ভাষায় উচ্চারিত হয় না। অন্যান্য ভাষার মধ্যেও আবার 

সকল ভাষায় সকল অক্ষর পঠিত হয় না । যথা গ্রীকৃ- 
ভাষায় ধ্পঠিত হয় কিন্তু অন্যান্য ভাষায় উহা! পঠিত 
হয় না। আবার গ্রীকে য় পঠিত হয় না কিন্তু অন্যান্য 
ভাষায় উহ! পঠিত হয় ইত্যাদি । 

উচ্চারণ-স্থান বান ও আত্যন্তরস্প্রযত্ু-ভেদে সংস্কৃত 

বর্ণের সবর্ণাসবর্ণ সংবার নাঁদ ঘোষ অল্পপ্রাথ ও মহণ- 

প্রাণাদ্দি যাদৃশ বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞ। করা হইয়াছে ও তৎ 
সম্বন্ধে যাদৃশ সুক্ষমবিচার আছে তাহা অন্য কোন ভাষায় 
নাই । বিশেষতঃ অকারাদি স্বরবর্ণের যেরূপ প্রভেদ কর! 
হইয়াছে তাহ! অতীব গভীর | ত্ুস্ব দীর্ঘ প্রত সানুনাসিক 

নিরনুনাসিক উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত ভেদে প্রত্যেক স্বর- 

বর্ণের দ্বাদশ ও অক্টাদশাদি প্রকার ভেদ করা হইয়াছে। 
তৎস্বরূপ দূরে থাক্ তাহার ছায়াও অন্য কোন ভাষায় দৃষ্ট 
হয় না| এ সম্বন্ধে সম্প্রতি অন্যান্য ভাষায় যে কিছু দুষ্ট - 
হয় তাহ। সংস্কৃত হইতে গৃহীত । 
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সংস্কৃতে স্পর্শবর্ণের যোজনা যাদৃশ পরিপাটা সেরূপ 

অন্য কোন ভাষার দৃষ হয় না। প্রথম একটা অল্পপ্রাণ 

পরে একটা মহাপ্রাণ এইরূপ ছুইবার আরুত্ির পর 

একটা অনুনাসিক। যথা ক খ গঘঙ। ক অল্পপ্রাণ 

খ মহাপ্রাণ গ অল্পপ্রাণ ঘ মহাপ্রাণ উ অনুনাসিক। 

এই প্রণালীতে সমস্ত স্পর্শবণের যোজন । এই প্রকার 
বর্ণ-যোজনায় বর্ণের আবৃত্তি যাদৃশ মধুর হয় অন্য কোন 

ভাষায় বর্ণের আবৃতি তাদৃশ মধুর হয় না । কারণ উহাতে 
এঁ প্রকার যে'জনা নাই । কেবল গ্রীক ভাষায় এই অনু- 

করণে ছষটী মাত্র বর্ণ-যোৌজনা। কর! যায়। কিন্তু এ ভাষার 
ব্যাকরণে এরূপ যোজনা নাই । যথা পাই ফাই বিতা প 
ফব। ক্যাপা খাই গ্যামা কখগ। ত থিতা দ্েলতা 
তথদ। সংস্কৃত যে গ্রীকৃ ভাষার মাতা ইহাও তাহ 
অন্যতম প্রমাণ। | 

হিক্র আরবী পারসী গ্রীক ও লাটীন্ ভাষায় এক 

অক্ষর দুই তিনটী করিয়া আছে । ছুইটী অক্ষরের একটা 
বড় ও একটা ছেটি। বড়টী আদিতে ও ছোটটী অস্তে 
ব্যবহৃত হয়। তিনটী অক্ষরের একা আদিতে একটা 
মধ্যে ও একটা অন্তে ব্যবহৃত হয়। হিক্ররতে কতকগুলি 

অক্ষর দুইটী করিয়া আছে। একটী আগ্য ও একটী 
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অন্ত্য । আরবী ও পারলীতে এক অক্ষর দুই তিনটা করিয়! 

আছে। তিনটার একটা আদিতে একটী মধ্যে ও একটা 
অন্তে ব্যবহৃত হয় । গ্রীকে ও লাটানে ঠিক এঁ অনুকরণে 
দুই তিনটী অক্ষরের ব্যবহার হয়। এ পক্ষে গ্রীক ও 
লাটীন্ যে ত্রিমাতৃক তাহাও বল! যাইতে পারে । ছুই 

তিনটা অক্ষর সাক্কেতিক। আর্ধ্যগণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণা্দি 
যখন বিষুক্রান্ত অশ্বক্রান্ত ও রৎথক্রান্তের সকল স্থানে 

গমন করিয়। ততৎস্থনে সংস্থাপিত হন তখন আমাদের 

এই অনুমান হয় যে তাহাদের সকল সম্প্রদায়ে তুল্য- 

রূপ বিদ্বান ছিলেন নাঁ। কোন সম্প্রদায়ে কেবল 

বিদ্বান কোন সম্প্রদাযে বিদ্বানবিদ্ধানন এবং কোন 

সম্প্রদ্ধায়ে কেবল অবিদ্বান্ ছিলেন। সংস্কতের যে জ্ঞান 
তাহাদের ছিল তদ্দন্ুসারে কালক্রমে যখন তাহার ভাষ! 

প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হন তখন সগর রাজার শাসন- 

হেতুক সংস্কত বর্ণ ও শব্দ ব্যবহার করিতে না পারিয়! 

তাহার! সানুবন্ধ ও সংস্কত অক্ষরের একদেশ-সাম্য 

কোনরূপ চিহ্ন ব্যবহার করেন । তৎকালে কোন ব্যক্তি- 

বিশেষ একদেশ হইতে অন্যদদেশে গমন করিয়া তর্দেশের 

সাক্কেতিক বর্ণে স্বদেশ-প্রচলিত সাঙ্কেতিক বর্ণ যোগ 

করেন এবং ষে নিরক্ষরদেশে কোন বর্ণ প্রচলিত ছিলন! 
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অথবা কতক বর্ণ প্রচলিত ছিল তথায় স্বদেশপ্রচলিত 
বর্ণ প্রচার করেন। যথা! ফিনিপীয় দেশ হইতে কাছ্ম 

নামক একব্যক্তি প্রীস্দেশে আসিয়া স্বদেশগ্রচলিত 
১৬টী অক্ষর প্রচার করেন। আমাদের বোধ হয় এই 

প্রকারে সাঙ্কেতিক বর্ণ ও এক অক্ষরের ছুই তিনটা 
রূপের ব্যবহার প্রচলিত হয় এবং এই কারণেই সংস্কৃত 

অক্ষরের সহিত অন্যান্য অক্ষরের সর্ববাংশে সাদৃ্ দৃষ্ট 
হয় না 

হিক্র আরবী ও পারসী প্রভৃতি ভাষা দক্ষিণদিক্ 
হইতে বামদিকে লিখিত হয়| আমাদের অনুমান হয় 

সগর রাজার শাসন হেতুক এই প্রণালী অবলম্িত হয়। 
ইহ? ভিন্ন অন্য কোন কারণ আমাদের বোধ হয় না। 

চীন ভাষার অক্ষর অত্যন্ত সাক্কষেতিক | উহা 

কতকগুলি সরল ও তিধ্যগ রেখা মাত্র । তথাপি সংস্কৃত 

বর্ণের সহিত উহার কোন কোন অক্ষরের একদেশ 

সাম্যত্ব আছে। এঁ ভাষার অক্ষর আমাদের দেশের 

ছাপাখানায় প্রচলিত নাই । স্থতরাং আমাদের তালিকায় 

আমরা উহা দেখাইতে পারিলাম না । কিন্বা তৎুসন্বন্ধে 

কোন বিচার করিতে পারিলাম না। চীনদেশ ভারত- 

বর্ষের নিকটবর্তী । পুরাঁকালে বশিষ্ঠার্দি খাঁঘর এদেশে 
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গমনাগমন ছিল। তজ্জন্য সগর রাজার শাসন অন্যত্রাঁ 

পেক্ষা এই দেশে দৃঢ়রূপে প্রবল ছিল। চীন ভাষার অক্ষর 
অত্যন্ত সাহ্কেতিক হওয়ার এই এক কারণ নির্দেশ কর 
যাইতে পারে । ্ 

বর্ণোৎপত্তি সম্বন্ধে এই যে কিঞ্চিৎ বল! হইল ইহ 
দ্বার! প্রতিপার্দিত হইবে যে সংস্কত-অক্ষর সকল অক্ষরের 

মূল এবং উহ! হইতে অন্যান্য অক্ষর উৎপন্ন হইয়াছে । 

আধুনিক অক্ষর-সন্বন্দে আমরা কোন কথা বলিব 
না। উহ! এই সকল প্রাচীন ভাষা হইতে তৎস্বরূপে 

অথবা! আংশিকভাবে গৃহীত হইয়াছে । 
অক্ষরের বলাবলানুসারে ভাষার বলাবল বিচার করিতে 

হইলে সংস্কৃত ভাষা যে সর্ববাপেক্ষ। বলীয্সী তাহা৷ অবশ্যই 
বলিতে হুইবে কারণ এঁ ভাষায় ঘত মহাঁপ্রাণ বর্ণ আছে 

তত মহাপ্রাণ বর্ণ অন্য কোন ভাষায় নাই । 

সকল মনুষ্যই এক হইতে স্থষ্ট এবং সকল ভাষাও 
এক হইতে উৎ্পন্ন। ইভাই আমাদের পরস্পরের 
ভ্রাতৃভাবের প্রধান হেতু । এই ভ্রাতৃভাব সার্বজনিক 
হইলে পুথিবী স্বর্গ তুল্য স্থান হইত এবং মনুষ্যদদিগেরও 
কতকাংশে দেবত্ব লাভ হইত । কিন্তু ছুঃখের বিষয় যে 

স্যুদ্র-ব্যবধান পর্ববতশ্ব্যবধান কিন্ব। নদী-ব্যবধান অথবা 
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বর্ণ-বৈষম্য শত্রুতার কারণ হইয়া! উঠে । প্রাচীন ভাষা 
পাঠ ও দেই সকল ভাষার বর্ণ ও শব্দসাম্য বিচার 

এই ভ্রাতৃভাঁব প্রগাঢ় হওয়ার একটা প্রধান উপায় । 
আমাদের বিবেচনাম্র প্রতিব্যক্তিরই এ বিষয়ে যথাসাধ্য 

যতুবান্ হওয়া কর্তব্য । তাহ! হইলে অন্তঃকরণ উদার 

হুইবে সর্বত্র সার্বজ্রনিক মিন্রতা বিরাজমান হইবে 
মনুষ্যের পশ্বাদিবৃত্তি লোপ হইবে এবং সম্যক দেবৰৃভি 
উদ্ভাসিত হইবে ॥ 



পঞ্চমাধ্যায়। 
স্পিন বিবির 

কতিপয় বৈদেশিকমত ও তৎসম্বন্ধে বিচার--জগদীশ | 

এই অধ্যায়ে আমরা পাশ্চাত্য স্থধীগণের কয়েকটী 
সিদ্ধান্তের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিব । তাহাদের 

মধ্যে কেহ কেহ প্রথমতঃ বস্কত ভাষার জত্তা পর্্যস্ত 

স্বীকার করিতে ইচ্ছ!' করেন নাই। তাহাদের এইরূপ 

ধারণ ছিল যে সংস্কতভাষ! কেবল ব্রাহ্মণদিগের চতুরতা 

মাত্র । তাহারা মুনে করিতেন যে গ্রীকু লাটীন্ ভাষাই 
যথেষ্ট । ইহার অতিরিক্ত ভাষা অনাবশ্টক ও অসম্ভব । 
তাহার! গ্রীক ভাষাকে অতিশয় আদর করিতেন এবং 

মনে করিতেন যে উহার ন্যায় বিচিত্র ও অপুর্বব ভাষা 
আর নাই। পরে তাহাদের দেশে সংস্কত ,প্রচার হইলে 
তাহার। বাধ্য হুইয়! উহার সন্ত! স্বীকার করেন এবং 

উহাকে সর্বাপেক্ষা আদিম ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া অঙ্গীকার 
করেন। কিন্তু পরক্ষণে তাহারা বলেন যে সংস্কৃত 

হইতে তাহাদের কিছুই শিখিবার নাই। এই ভ্রম পরে: 
ংশ্েধন হইয়াছে । 
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কাহারও ব! এরূপ অনুমান যে ক্কন্দনাভীয় দেশে 

মনুষ্যের প্রথমোৎপত্তি হয়। এই অনুমানের কিঞ্চিৎ 

হেতুও আছে । অনার্ধ্যত্বপ্রাগু-ব্রাহ্গণাদির এক সম্প্রদায় 

অশ্বক্রান্তের উত্তরভাগে স্ংস্থাপিত হন। বোধ হয় এ 
সম্প্রদায়ের মধ্যে স্কন্দনাভ নামক কোন এক প্রধান 
ব্যক্তির দ্বারা এ দেশের নামকরণ হয় এবং এই 

কারণেই বোধ হয় তাহারা এরূপ অনুমান করিয়খছেন । 

আধ্যজাতির অর্থাৎ অনাধ্যত্বপ্রাপ্ত-ব্রান্ষণাদির ভিন্ন ভিন্ন 

সম্প্রদায় বিষুক্রান্ত অশ্বক্রান্ত রথক্রান্ত ও কুমারদ্বীপের 
সকল স্থানে কালক্রমে পরিব্যাপ্ত হন। তাহারা যেষে 

স্থানে বাদ করেন সেই সেই স্থানের আদিম মনুষ্য 
বলিয়া পরিগণিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা আদিম 

নছেন। তাহার! যে ষে স্থানে বাস করেন সেই সেই 

স্থানের নগর পলী ইত্যাদির নাম সংস্কৃত-শব্দের দ্বারা 
করেন এবং তাহারা যে সকল দেবতার পুজ1 করিতেন 

সেই দকল দেবতার পুজাও প্রবন্তিত করেন। তাহার! 
নিঃসাধ্য।য় বট্কার হুইয়া নির্বাসিত হইলেও তাহাদের 
স্কত-শব্দের ও দেবতার জ্ঞান অবশ্টই ছিল। কিন্তু 

কালক্রমে এ উভয় জ্ঞানের বিকৃতি হুইয়াছিল ও দেব- 

. তাঁর আকার চরিত্র ও পুজা সন্বন্ধে অনেক বৈপ্রীত্য 
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ঘটিয়াছিল। তাহারা প্রথমতঃ যে দেশ নগর পল্লী পর্বত 
ও নদ নদীর যে নামকরণ করেন তাহা কালক্রমে পরি- 

বর্তিত হইয়াছে । আরব পাঁরসীক আীকৃ ও রোমীয়ের৷ 
অনেকাংশে এই পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন । তথাপি এ 

সকল নাম অগ্যাপি একেবারে বিলুপ্ত হয নাই কিন্ত্ত 
অপভ্রংশরূপে ব্যবহৃত হুইতেছে। যথা 17617 হেম্ 

1791) হাম্ 119)10) হীঘৃ ও 70870 ডাম্ প্রভৃতি শব্দ 

সংস্কত' ধাম শব্দের অপভ্রংশ । যেমন 7২০96655091 
রটারডামূ। 7০6০: রটার রুদ্র 0910 ডাম্ ধাঁস্। 
7১০6657020 কুদ্র-ধাম । আধ্যজাতির অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদদির 

মধ্যে শিব পুজার অতিশয় প্রসিদ্ধি। এই পুজা প্রত্যহ 
করিতে হুয়। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রের শাসন অতি কঠীন। 

যাহার বাটাতে প্রত্যহ শিব পুজা! ন! হুয় তাহার অন্ন 
চাগুালান্নের তুল্য। এই কঠোর শাসন হেতুক শিবপুজার 

এত প্রসিদ্ধি। আধ্যগণ অর্থাৎ ব্রাঙ্মাণাদ যে স্থানে 
গমন করিয়াছিলেন সেই স্থানে অগ্রেই শিবপুজ! 

প্রবন্তিত করিয়াছিলেন ও তন্নামকরণে নগরাদিরও 

আখ্য। দিয়াছিলেন। রথক্রান্তের মিশ্রদেশে যে অনার্ধ্যত্ব- 
প্রাপ্ত ব্রাঙ্ষণাদি বাম করেন তাহার। বুষবাহন অসিরীশ 

দেব $ তৎপত্বী আইসীশ দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। অসিরীশ , 
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ঈশ্বর শব্দের ও আইসীশ ঈশ্বরী বা ঈশানী শব্দের 
অপভ্রংশ । তাহ হইলে এই দেব ও দেবী মহাদেব ও 

পার্বতী হইতেছেন | মহাদেবের ন্যায় অসিরীশের বাহন 

বৃষ হস্তে ত্রিশূল পরিধান ব্যাত্রচণ্ম ও সর্প শিরোভূষণ 
ছিল। মহাদেবের ন্যাঁয় অসিরীশ ছুদ্ধ দ্বারা স্সপিত ও 

বিল্বপত্র দ্বার পুজিত হইতেন। 
সিরীয় দেশের অন্তর্গত হায়েরোপলিষ নগরে এক 

দেব ও দেবীর প্রতিমা ছিল। দেব বৃষবাহন ও দেবী 

সিংহবাহিনী ছিলেন। তাহা! হইলে ইহাঁরাও মহাদেব 

ও পার্বতী হইতেছেন। 
ইহুদীদিগের মধ্যে এইরূপ জনশ্রুতি আছে ফে 

তাহাদের পুর্ব পুরুষ এত্রাহিমের পিতা কোঁন হিন্দ, 
মন্দিরের পুজক ছিলেন । এ মন্দির অবশ্যই মহাদেবের 
মন্দির হইবে । এ জাতি যে অনাধ্যত্বপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণাদির 

ংশসম্ভূত ইহাঁও তাহার অন্যতম প্রমাণ । | 
আর্যদের দেব দেবীর পুজ! প্রাচীন গ্রীক ও 

রোঁমীয় জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল কিন্তু এ পুজায় 

মন্জ্রাদির ব্যবহার ছিল ন1। অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া 

তাহাতে মেদ ও মাংসদ্বারা আহুতি প্রদত্ত হইত এবং 
সঙ্গীত ও আমোদ প্রমোদ করিয়া পুজা সমাপ্ত হুইত। 
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মন্ত্রক পুজার হেতু এই যে বেদাদি-শাস্ত্র বিরহিত 

হুইয়া যখন তাহার নির্বাসিত হন তখন তাহাদের 

হোমাঁদি কাধ্যের জ্ঞান ছিল কিন্তু পুস্তক ছিল না এবং 

মন্ত্রও স্মরণ ছিল না| এই নিমিভ তাহার। মন্ত্র-ব্যবহার 

করিতে পারেন নাই । এইরূপ অমন্ত্রক-পুজাও আমাদের 

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। বিনাম্ত্রৈস্তামসী স্তাৎ। মন্ত্র 
রাহত"পুজা তাঁমসিক পূজা । আধ্যদিগের অর্থাৎ ব্রাঙ্ম- 
পাঁদির বেদার্দি-শীস্্র বিরহিত হইয়! নির্ববাননের এইটা 
দঢতর প্রমাণ । 

অনেক দেশাদির নামকরণও এরূপ বিলুপ্ত বা পরি- 
ব্ডিত হইয়াছে । কিন্তু কোন কোন দেশের নাম একে- 

বারে লোপ হয় নাই কিছু কিছু পরিবপ্তিত হইয়া ছে। 

যথ। অশ্বীয়া হইতে 4 59048, অষ্ট্রীয়া | রুষক ব। করুষক 

হইতে [05319 রুষিযা। আবর্তন হইতে 73716911) 

ত্রীটেন। তুরস্ক হইতে 2] টারকী ৷ সূ্ধ্যারিকা হইতে 
40108, আঁফিকা। কুমার হইতে 4091109 আমেরিকা ॥ 

এই কুমার-দ্বীপে মহীরাবণের বাস ছিল 1 অযোধ্যার 
সৃধ্যবংশোদ্ভব রাঁজা শ্রীরাঁমচন্দ্রের সময় হইতে এই দেশ 
অনেক কাল পর্য্যন্ত অযোঁধ্যার আধগত ছিল। তৎপরে, 

সৌরাপ্রদেশের শূরসেন রাঁজাদিগের হস্তগত হয়। তাহার 
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পর হিন্দুদিগের হস্ত হইতে উহার বিচ্যুতি ঘটে। এই 
দেশের অন্তর্গত পেরু নামক প্রদেশের রাজারা আপনা- 

দিগকে সুধ্যবংশোদ্ভব বলিতেন এবং রাঁমপীতোয়া! নামে 

একটী মহোৎসবও করিতেন । এ বিষয়ে আরও বহু প্রথাণ 
আছে। স্ুমালী হইতে 3070911 স্থমালী। এই নামটা 
ঠিক আছে । ইহার কোন পরিবর্তন হয় নাই । এই স্থানে 
রাঁবণের অন্ুচর স্বমালীর বাস ছিল। বার্লীন হইতে 

8১০1117) বার্লীন । পুরাকালে জন্মমন্ দেশ বহু বন হ্রদ ও 

পন্ধলে পরিপুর্ণ ছিল এবং উহা! হইতে নীলবর্ণ বাষ্প উত্থিত 
হইত । জলমগ্র ছিল বলিয়! এ নগরের বার্লীন সংজ্ঞা হও- 
যাঁর সম্ভব । বার্ শব্দের অর্থ জল | ভর্গধাম হইতে 12108 - 

709: হাঁমবর্গ | হাম ধাম বর্গ ভর্গ অর্থ শিব । হ্যামবর্গ 
শিবের ধাম | বলিধাম হইতে 73197216170 ব্রেন্হিম। রেন্ 

বলিন্ হিম ধাম। বাঁলন্-ধাম বলিধাম। অনাধ্যত্ব-প্রাপ্ত 

ব্রাহ্মণের এই স্থানে পুজা করিতেন অথবা! বলির দ্রব্য 
রাখিতেন। স্থবরথ রাজ! লক্ষ বলিদান করিয়াছিলেন। তিনি 

যেস্ছানে বলির দ্রব্য রাখিতেন তাহার নাম বলিপুরী ছিল। 
এখনও এঁ স্থান বোলপুর নামে খ্যাত আছে। আমাদিগের 
অনুমান হয় যে বলিপুরীর ন্যায় বলিধামও তদর্থবাচক। 
জাহবী হইতে হ্রীন বা হ্রাইন্। এই নদীকে রোমকেরা 
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হ্রীন বলিতেন। উহার তৎপুর্বেবের কোন অভিধান পাঁওয়! 
যায় নাই। জাহ্বী শব্দের অপভ্রংশ হুইয়! যে হ্রীন 
হইয়াছে আমর! ছুই কারণে তাহা অনুমান করি । 

প্রথমতঃ জাহ্ুবী শব্দের সহিত হ্রীন শব্দের একদেশ 

সাম্যত্ব আছে। দ্বিতীয়তঃ হিন্দুরা জাহ্বীকে যাদৃশ 
পবিত্র জ্ঞান করেন প্রাচীন জন্দমন্ জাতিরাও হ্রীনকে 

তাদৃশ পুত বলিয়। মানিতেন। ব্রান্ধণের উপাধি শন্মা । 
এই শন্মন্ শব্দ হইতে জনন শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে । 
এটা শব্দসাম্য-তদর্থবাচক অপশব্দ । জএর স্থানে শকার 
পঠিত হুইয়াছে। জকাঁরও শকাঁরের সাম্য বটে। শর্শ্মন্- 
দেশে অর্থাৎ জন্খমন দেশে শন্মীরা ব্রাহ্মণের বাস 

করিয়াছিলেন বলিয়া উহার এরূপ আখ্যা! হইয়াছে । 

এটাও আমাদের মতের দৃঢ়তর পোষক । ক্রৌক্টা হইতে 
01771561210) ক্রীন্িয়ানিয়া হইয়াছে । বোধ হয় ক্রোৌঁষ্টা 
প্রবরের অনার্ধযত্বপ্রাণু-ব্রাহ্গণেরা এ স্থানে বাস করেন 
বলিয়া উহ্থার উক্ত সংজ্ঞ। হইয়াছে । হীরদোত ও স্ত্রাবে। 
প্রভৃতি মহাতআ্মাদিগের প্রাটীনগ্রন্থে যে সকল অর্ত প্রাচীন 

জাতির ও ব্যক্তি-বিশেষের উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায় 

উহা দিগ্রের অনেকের অভিধানের সহিত ব্রাহ্মণদিগের শাখা! 

গোত্র“ও প্রবরের অভিধানের সহিত সাম্যত্ব দৃষ্ট হয় 
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সুতরাং এঁ সমস্ত প্রাচীনজাতি যে অনার্ধ্যত্বপ্রাপ্ত-ব্রা্মণাদি 
তাহার স্পষ$ উপলব্ধি হয়। ব্রাহ্মণের উপাধি ও গোত্রাদি 
হইতে যে দেশ ও নগরের আখ্য। হইয়াছে তাহারও 
প্রমাণ উহাদের গ্রন্থে পাওয়া যায়। সুতরাং ততদ্েশ ও 
নগর ঘে অনাধ্যত্বপ্রাণ্ড-ত্রাহ্মণাদিকর্তৃক অধ্যুষিত হইয়াছিল 
তাহাও স্ম্প্$ অনুমিত হয়। যথ। পুরাকালে স্পেন্দেশে 

যে একটী জাতি বাস করিতেন তাহারা হীরদোত -কর্তৃক 
নু 001101 কুনীষীয় নামে অভিহিত হইয়াছেন । 
আমাদের বোধ হয় এঁজাতি নৈকষয়ঃ প্রববের লোক 

হইবেন এবং অনার্ধ্যত্ব-প্রাণ্ত হইয়। এ দেশে গিয়া বাস 
করিয়াছিলেন । কুনীষীয় শব্দ সংস্কৃত শব্দের অপভ্রং 

মাত্র । ফিনীষীষু দেশে 92001)0107800)01 শাজ্খনিযাথন 

নামে একজন অতি প্রপিদ্ধ জ্ঞানী ছিলেন । আমাদের 

অনুমান হয় এ ব্যক্তি অনাধ্যত্ব-প্রপ্ত খথেদের শাঙ্ায়ন 

শাখার কোন” ব্রাঙ্গণ হইবেন । শাঙনিযাথন্ সংস্কৃত 

শব্দের অপভ্রংশ | এই প্রদেশের পুর্ববভাগে সিরীয়দেশে 

রৃষ-বাহুন হর ও সিংহ-বাহিনী পার্ববতীর পুজা! হইত 

তাহা! পুর্ব্বে উদ্ত হইয়াছে। 

প্রাচীনকালে বিসুক্রান্তের উত্তর ও পশ্চিমভাঞ্গে 

এবং অশ্বক্রান্তের উত্তর পশ্চিম ও মধ্যভাগে সহুদুর 
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ব্যাপিষা ষে ছুইটী প্রবলজাতি বাঁস করিতেন তাহার! 
সিথিয়ান্ এবং কেল্ত ব! শেল্ত নাষে অভিহিত হুইতেন ॥ 

মিথ শব্দ লাটীন্। উহার গ্রীক শব্দ স্কুধীশ। এ শরীক 
শব্দ হইতেই এ লাটীন শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে । আমা- 
দের অনুমান হয় খশ শব্দ হইতে স্কুধীশ ও শক শব্দ 

হইতেই শেল্ত শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে । অনার্্যত্ব-প্রাপ্ত 

ব্রাহ্মণারদির খশ ও শক সংজ্ঞা হইয়াছিল | স্থতরাং 
অনাধ্যত্ব-প্রাণ্ত ব্রাঙ্গণারদি খশ ও শক নামে ততৎদেশে 

বাস করিয়াছিলেন এইরূপ অনুমিতি সার্থক । এই 
অনুমানের »জ্সন্যতম হেতু এই যে এ ছুই জাতির মধ্যে 
এমন এক সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন যাহারা পুজা 

হোমাদি করিতেন বিদ্যা শিক্ষ। দিতেন ও সমাজ সংরক্ষণ 

করিতেন । একাধ্য নিশ্চয়ই ত্রাক্ধণের কাধ্য । শেল্ত 

জাতির মধ্যে এই সম্প্রদ্দায়ের নাম 17010 ভ্রুইদ ছিল । 
এই [0010 ভ্রুইদ শব্দ কোন মহোদষ্স শেল্ত ভাষার 

বুক্ষবাচী 70০7: দেরু শব্দ হইতে নিম্পন্গ করিয়াছেন । 

89০) শব্দ সংস্কত বৃক্ষবাচী দারু বা দ্র শব্দের শব্দনাম্য- 

তদর্থবাচক অপশব্দ | পুজকাগ্র্থবাচক 92810 শব্দ 
ব্রক্ষবচী ০০ শব্দ হইতে নিম্পত্তি করিলে এ নিম্পতিির 

কেদ* সার্ঘকত। হয় না কারণ উহাতে প্রকৃতির অর্থ" 
৫ 
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নাই । স্থতরাং আমাদের মতে এই নিষ্পত্তি ভ্রামক । 
70810 ভ্রুইদ্ শব্দ শেল্ত ভাষার 7): দেরু শব্দ হইতে 

নিম্পন্ন হয় নাই কিন্ত্ত সংস্কত দ্রুবিদ্ শব্দ হইতে উৎপন্ন 

হইয়াছে । এটীও শব্দসাম্য-তদর্থবাচক অপশব্দ। দ্র 
রুদ্রং বেতীতি দ্রনবিদ। দ্রুকে রুদ্রকে যিনি জানেন 

অর্থাৎ তাহার পুজক এই অর্থে ভ্রুবিদ্। এইরূপ নিষ্পত্তি 
সার্থক । ইহা' দ্বারা স্পষ্ট বোধ হয় যে অনার্্যত্ব-প্রাপ্ত 
ব্রাহ্মণের! পুথিবীর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিলেন এবং 
শাস্ত্রাদি বিরহিত হুইয়াও ষে কোন প্রকারে শিবপুজাঁর 
অনুষ্ঠান করিতেন । দ্রু শব্দে কি প্রকারে রুদ্রকে বুঝাস 
তৎসন্বন্ধে কিছু বল৷ আবশ্টক | দ্রু ধাতু .ছুেইটী | একটী 
ভাদি ও একটা স্থাদিগণীয়। প্রথমটার অর্থ গতি 
দ্বিতীয়টীর অর্থ অনুতাপ দ্রল্নছুটোহনুতাপে কণদ্রু"। এই 

স্বাদিগণীয় ভ্রু ধাতুর উত্তর ডু প্রত্যয় করিলে ভ্রু শব্দ 
সিদ্ধ হয় এবং যৌগিকার্থে রুদ্রুকে বুঝায় । রুদ্র সংহার 
কর্তা স্থতরাং তাপদ্বাতা। কুদ্রবিদ্ শব্দ হইতেও [01810 
দ্রুইদ্ শব্দের নিষ্পভি হইতে পারে । তাহা হইলেও অর্থ 
এক প্রকারই হয়। 

রোমীক় সম্রাট দার্শানক ও ইতিহাঁস-লেখক তাসিত 
তৎকৃত জর্মন্ জাতির ইতিহাসে এই কথ! লিখিয়াচ্ছের 
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যে প্রাচীন জর্মন্ জাতির আদি পুরুষ 19125 মন 
ছিলেন। এইটী মনু শব্দের অপভ্রংশ। তাহা হুইলে 

তাহারা যে অনাধ্যত্ব-প্রাপ্ত ব্রাঙ্ষণারদদির বংশ-সম্ভৃত 

তাহাতে সন্দেহ নাই । 

অশ্বক্রান্তের এইরূপ একটা পুরাবুভ আছে ঘে 0912. 
ওদিন নামে কোন ব্যক্তি বিঝুক্রান্ত হইতে তদ্দেশে গমন 
করিয়া তথায় বাস করেন । এই ওদিন কে তশুসম্বন্ধে 

পাশ্চাত্য স্থধীগণ কোন কথ। বলেন নাই 1 কিন্তু আমর 

দেখিতে পাই যে অথর্ববেদের ৯ শাখা । তন্মধ্যে 

একটার নাম উত্তায়ন শাখ।। এই শাখার প্রাবর্তক উভ্ভায়ন 

ঝধি । ব্রাহ্গণদিষ্গর ঘে সম্প্রদায় জর্মন্ দেশে সংস্থাপিত 

হুন তাহার! উত্তায়নশাখার লোক ছিলেন। স্তরাং 

এ শাখার প্রাবর্তক উত্তাষ্ন ধষি তাহাদের আদিপুরুষ | 

ওদিন শব্দ উন্তামন শব্দের অপভ্রংশ | ফলিতার্থে 

উত্ভায়ন তথায় যান নাই তীহার বংশধরের! তথায় গমন 

করিয়াছিলেন । আধ্যদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদির 

নির্ববাসনের পুর্ব্বে যে বেদাদ্ধি শাস্ত্র প্রচলিত ছিল এবং 
তাহার যে কতকগুলি সাধারণ শব্দ লইয়া দেশান্তরে 

যান নাই এটীও তাহার দৃঢ়তর প্রমাণ। 
"৫কহু কেহ অনুমান করেন যে দ্রোবিড়ী অক্ষরই" 



৬৮ জাগদীশ 

ভারতবর্ষের আদিম অক্ষর | উহ! হইতে দেবাক্ষরাদি 

হইয়াছে । এই ভ্রমের বোধ হবু এখন সংশোধন 

হুইয়ীছে। 

কেহ কেহ একপ সিদ্ধান্ত করেন যে আদিম নিরক্ষর 
মনুষ্যগণ আপনাদ্িগকে আধ্য বলিতেন । তাহার! বখন 

দেশ-দেশীস্তরে চলিয়া যান তখন তাহাদের এ আধ্য 

€জ্ঞাই থাকিয়। যায় এবং এই কারণে পারলী তুরক্ষের 
অন্তর্গত দেশ-বিশেষ গ্রীস জর্মণি প্রভৃতি দেশের 
তাৎকালিক লোকেরা আপনাদিগকে আর্য বলিষ়। 

পরিচয় দ্রিতেন । কিন্তু আমাদিগের মতে এই অনুমান 
ভ্রামক বলিয়া বোঁধ হয় । আদিম মনুষ্যদগের নিরক্ষর 

অবস্থাতে আধ্য সংজ্ঞাই হইতে পারে না। কারণ 

আধ্য বলিতে মুখ্যার্থে ব্রান্দণ ও গোৌঁণার্থে ক্ষত্রিয় ও 
বেশ্যকে বুঝাইবে অন্য কোন বর্ণকে বুঝাইবে না। 

তাহা হইলে ব্যাকরণ ও বেদাদ্দি শাস্ত্র প্রচলিত ও বর্ণ 
ব্যবস্থিতি হওয়ার পর আধ্য শব্দের অভিধান হইঝাছিল 
একথা অবশ্যই ব্ীকার করিতে হইবে । এই আধ্যগণ 

অর্থাৎ ভ্রাহ্মণ ক্ষত্রিরাদি অনাধ্যত্ব-প্রাণ্ত হইয়া বেদাদি- 

শাস্ত্র বিরহিত হুইয! এবং সগর রাজ! কর্তৃক দেশ-দেশা- 

স্তরে নির্ব1সত হইয়াও এ আধ্যনাম পরিত্যাগ করেন 



অক্ষব-বিজ্ঞান। ৬৯. 

নাই এই কথাই বলিতে হুইবে | বেদার্দি-শান্ত্রের প্রচার 
ও বর্ণ ব্যবস্থিতির পরে যে আধ্য-শব্দের অভিধান হস 
এবং ইহার পরে যে অনাধ্যত্ব-প্রাপ্ত আধ্যগণের অর্থাৎ 

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির বিদেশে অভিযান হয় ইহাই আমাদের 
মতে এবিষয়ের নিক্র্ষ । 

কাহারও বা এইরূপ অনুমান যে সংস্কৃতশব্দ প্রাকৃত 

হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । এই অনুমানের এই হেতু 
তাহার! নির্দেশ করেন যে সংস্কৃতশব্দের অর্থ পরিষ্কৃত । 

প্রাকৃত শব্দ অপরিষ্কত। উহ! মাঙ্জিত হইয়া সংস্কৃত 

শব্দ হইয়াছে । তাহাদের এই অনুমান সম্পূর্ণ ভূল। 

প্রাকৃতশব্দ পরিমাজ্জিত হইয়া সংস্কত শব্দ হয় নাই 
কিন্তু সংস্কৃত শব্দ অপতভ্রংশ হইয়া প্রাকৃত শব্দ হইয়াছে। 

সিদ্ধং প্রাকৃতং ত্রেধা। সংস্কৃতযোনি সংস্কতমমং দেশি- 

প্রসিদ্ধং | প্রাঁল”। প্রাকৃত তিন প্রকার । কতকগুলি 

স্কত হইতে উৎপন্ন কতকগুলি ,সংস্কতের তুল্য 

এবং কতকগুলি প্রতিদেশে প্রসিদ্ধ । তাহা! হইলে এই 

সিদ্ধান্ত হয় যষে প্রাকৃত শব্দ পরিক্কত হইয়। সংস্কৃত শব্দ 

হয় নাই। সংস্কৃত শব্দের অর্থ মাঞ্জিত তাহ! ঠিক কিন্ত 
তাহার] উহার যে অর্থ করেন তা ঠিক নহে। সংস্কৃত 

শন্দ প্রকৃতি-প্রত্যয-যোগে অতি স্রন্দররূপে ব্যাকৃত 
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হইয়াছে সুতরাং উহ মাজ্জিত । এইটী ইহার মুখ্যার্থ। 
যেটী মাজ্জিত সেইটাই শুদ্ধ এইটী গৌণার্থ। সংস্কৃত 
শব্দ প্রথমতঃ ব্রহ্মার মুখ হইতে নির্গত এই জন্যও 
উহ! শুদ্ধ । 

পাণিনি-ব্যাকরণের সংস্কারের কথাও আমরা শুনিতে 

পাই। মহষি পাণিনি ক্রান্তদর্শী অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ ও 
বর্তমান এই ত্রিকালজ্ঞ। তিনি দেবত1। ত্বয়ুং মহেশ্বর 

হইতে প্রাপ্ত চতুর্দশ সংজ্ঞাসুত্র অবলম্বন করিয়া! তিনি 
ব্যাকরণের সুত্র প্রণয়ন করেন। চতুর্দশ সংজ্ঞাসুত্র 
অবলম্বন করিয়! অনস্ত সমুদ্রবৎ ব্যাকরণ প্রণয়ন কর 

এবং পদপ্রয়োগ বিরহিত কেবল সুত্রের ছারা অনন্ত 
শব্দরূপ-প্রসূনকে গ্রথিত কর! তাহার অলোৌদটিক ও 
পরিণত প্রজ্ঞার প্রমাণ। উহ! কুশাও্রীয় সক্ষম বুদ্ধিরও 
অবিষয়। আমাদের ন্যায় স্থুল বুদ্ধির ত কথাই নাই। 
পাণিনীয ব্যাকরণের নাম অক্টাধ্যায়ী কারণ উহাতে 
'আটটী অধ্যায় আছে । আট অধ্যায়ের প্রতি অধ্যায়ে 
চারিটা করিয়া পাঁদ। তাহা হইলে সাকল্যে ৩২ পাদ । 
প্রথমাধ্যায়ের চতুষ্পাদে ৩৫১ দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুম্পাদে 

২৬৮ তৃতীয়াধ্যায়ের চতুষ্পাদ্দে ৬৩১ চতুর্থাধ্যায়ের চতু- 
স্পাদে ৬৩৫ পঞ্চমাধ্যায়ের চতুষ্পাদে ৫৫৫ যষ্ঠাধ্যােন্স 



অন্গর-বিজ্ঞান । তব 

চতুষ্পাঁদে ১৭৫ সপ্তমাধ্যায়ের চতুষ্পাঁদে ৪৩৮ মষ্টমাধ্যায়ের 
চতুষ্পাদে ৩৬৯ সুত্র সাকল্যে ৩৯৮৩ সুত্র ॥ এই সুন্রে- 
গুলি মহষি পাণিনি ২১ দিনে প্রণয়ন করেন। এই 
দিন শব্দে সমস্ত দিন বুঝিতে হইবে না। দিবসের 

চতুর্থভাগের একভাগ বুঝিতে হইবে | মহষি ব্রান্গ- 

মুহুর্তে গাত্রোখান করিয়া আজান তর্পণ সন্ধ্যাবন্দন বেদ- 

পাঠ ও হোমাঁদি কাধ্য সম্পন্ন করিয়া কুশহস্তে সুত্র 
রচনা করিতেন । ধর্ম্মশাস্ট্রোক্ত সময়ের বিভাগানুসারে এই 

কাধ্যে তিনি দিবসের প্রথম ভাগের অধিক আতিবাহিত 

করিতে পাঁরেন নাই | তাহা! হইলে সুত্র রচনা করিতে 
তাহার সাঁকল্ে ৫; দিন লাগিয়াছিল। এই সামান্য 

সময়ে তাদৃশ গভীর সারবান্ বিশ্বতোমুখ ৩৯৮৩ সংখ্যক 
সুত্র রচনা! করা কি অলেইকিক ব্যাঁপার। অনন্ত শব্দরাশি 
এই কয়েকটা সঃ দ্বার গ্রথিত করা কি অনির্ববচনীষ 
বিষয়। ব্রহ্ম যে প্রণালীতে পঞ্চভূত স্থষ্টি, করিয়া তৃহ! 
হইতে অনন্ত স্থাবর-জন্গুয়াদি সর করিয়াছেন, মৃহহিও 
তাদৃশ  প্রণালীতে... অক্ষর্রূপ..বীঁজ হুইতে.. অনন্ত শব্দ 
ব্যারুত.করিয়!ছেন্ন। এই সকল বিষস্ব মনুষ্যের বৃদ্ধির 

গোচর নহে এবং ইহা চিন্তা করিতে গেলে আমাদিগের 
বুদ্ধি লোপ হুইয়! যায়। এই সকল সুত্র অধিকারানুসারে 
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রচিত | এই নিমিত্ত লোৌঁকিক ব্যাকরণের ন্যায় এই সকল 
সুত্র যথা স্থানে নিবিষ্ট নহে। সন্ধি-কারক-সমাঁস-তদ্ধি- 
তাদির সুত্র এক স্থানেই নিবদ্ধ। এঁ সকল সুত্রের আবার 
বৃভিও নাই পদও নাই । ইহার এক একটা সুত্র বাছিয়। 
লইয়া শব্দাদির নিম্পতি কর! মনুষ্য-বুদ্ধির অতীত। মহুধি 
এই অস্টাধ্যায়ী সুত্রে রচনা করিয়া দেখিলেন ভাষ্য,ভি্ 
লোকে ইহা বুঝিতে পারিবে না। এই নিমিত ত তাহার 
শিষ্য কাত্যায়ন খধিকে ইহার ভাষ্য করিতে তিনি অনু- 
মতি করিলেন। কাত্যায়ন মহধি অতি প্রবীণ। তিনি 

যভূর্বেব্দকে সজীব করিয়াছেন এবং বাস্তিক-সুত্র প্রণয়ন 
করিয়াছেন। কিন্তু ততকাঁলে তাহার এমন অলৌকিক 
জ্ঞান হয় নাই যে তিনি অক্টীধ্যায়ীর সূত্র বুঝিতে পারেন! 
কি উপায়ে তাহার ব্যাকরণ লোকে প্রচার হইবে মহি 
যখন এই চিন্তা করিতেছিলেন তখন এক দিন তর্পণ 
করার সময় যেমন তিনি এক অঞ্জলি জল হস্তে লইলেন 
অমনি এ অঞ্জল্র মধ্যে একটা ক্ষুদ্রে শুভ্র সর্পকে পতিত 
হইতে দেখিলেন। এ সর্প ই অনন্তদেবের মুত্ম্বরূপ.প্রত্ঞ্জদ 
খুষি। অগ্রলিতে পতিত হুইয়াছিলেন_. বলিয়া! ইহার নাম 
পৃতপ্নীলি, হুইয়াছে । অঞ্জলৌ পতৎ. ইতি পতঞ্জলিঃ। সর্প 
মহুধিকে বলিলেন তুমি আমাকে গোনদদ পর্বতে ল্ইয়। 



অক্ষর-বিজ্ঞান । খও 

চল তথায় থাঁকিয়। আমি তোমার অক্টাধ্যায়ীর ভাষ্য 
করিব । মহষি তদনুসারে তাহাকে গোনার্দ পর্বতের এক 

গহ্বরে স্থাপন করিলেন। সর্প গহ্বরের দ্বার ঢাকিয়া দিতে 
বলিলেন এবং এঁ দ্বার উন্মুক্ত করিতে নিষেধ করিলেন 
মহষিও তাহাই করিলেন। পরে সর্প বলিলেন যখন আঁমি 
তোমার অস্টীধ্যায়ীর ভাষ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তখন 
তুমি অবশ্যই আমার গুরু । স্থৃতরাং গুরুমুখ হইতে সুত্রের 
পাঠ শুনা আমার আবশ্যক । গুরুমুখ হইতে, পাঠ না 

শুনিলে আমি ভাষ্য করিতে পা [রি না। অতএব তুমি এক 

বার সমস্ত অন্টাধ্যাধী আবৃত্তি কর আমি শুনি। মহত্ি 
আবৃত্তি করিলেন, সর্প উহা! শুনিয়া ভাষ্য বলিতে লাগি- 
লেন ও মহষি ভূর্জজপত্রে উহা লিখিতে লাগিলেন । এই 

প্রকারে মহাভায্যের উৎপত্তি হয়। পুর্ববকালে গুরুর 

এতাঁদৃশ মান্য ছিল যে গুরুমুখ না হইয়া কেহ শাস্ত্রে 
প্রত হইতেন না । গুরুমুখ হইতে না শুনিয়া শাস্ত্র পাঠ 
করিলে উহা নিষ্ষল হুয়। আমাদের দেশের টোলে 
এখনও এই প্রথা প্রচলিত আছে। সম্প্রতি পাশ্চাত্য 
প্রথানুলারে আমাদের দেশের ও অন্যন্য দেশের অনেকে 

নিজে নিজে পড়িয়াই বিদ্যাত্যাস করেন। গুরুমুখের 
আরশ্চক হয় না। উহাদের বিদ্যাও তাদৃশ হইয়। থাকে 1 
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অনম্তদেবের অবতার ভগবান্ পতঞ্জলি সর্বজ্ঞ হইলেও 

তিনি মহুষি পাঁণিনিকে গুরু স্বীকার করিয়া এবং তাহার 
মুখ হইতে অক্টাধ্যায়ীর আবৃতি শুনিয়া ভাষ্য প্রণয়ন 

করেন। ইহার অপেক্ষা গুরুভক্তির আর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত 
নাই। সর্পাকার ধারণ করিয়া মহষি পতঞ্জলি যে ভাষ্য 

করেন উহার নাম ফণিভাষ্য । অপর নাম মহাভাষ্য । এই 
মহাভাষ্যের হ্যায় দ্বিতীয় গ্রন্থ আর সংস্কত ভাষাতে নাই | 

এই মহাভাষ্য শব্দরাশির অনন্ত সমুদ্র। এই অনম্ত 
সমুদ্রব মহা ভাষ্য ভগবান পতঞ্জলি ৮৪ দিনে প্রণয়ন 
করেন । তিনি একদিনে যতটুক ভাষ্য করিতেন তাহার 
নাম আহ্িক। ভগবান পতগ্জলি 'মহাভাষ্য প্রণয়ন 

করিতে মহুধি পাণিনির ন্যায় দিবসের চতুর্ভাগের এক 

ভাঁগের অধিক ব্যয় করিতে পারেন নাই। তাহ হইলে 

মহাভাষ্য প্রণয়নে সাঁকল্যে ২১ দিন লাগিয়াছিল। 

ভাষ্যকারের সয়য়ের চতুর্ভাগের একভাগের অধিক সুত্র- 
কারের আবশ্ঠক হয় না।? এই নিমিত সুত্রকারের 

দিনের সংখ্য! ভাষ্যাকীরের দিনের চতুর্ভাগের একভাগ 

খরা হইয়াছে । 
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মহাভাষ্যের আহ্িকের সংখ্য। যথা-- 
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সার নিকটে যে মহাভাষ্য আছ্ে,তাহাতে আহিক দেওয়। নাই । আমার ও আমার 
স্বর্গীয় পুত্রের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রধুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী মহাশয় দয় ক্রিল্না এই 
আহফিক সংগ্রহ করিয়। দিয়াছেন। 
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এই সুত্র ও ভাষ্য রচনা অলৌকিক জ্ঞান ভিন্ন কোন 
মতে সম্ভব হয় না। উহা! মনুষ্যের বুদ্ধির অতীত। 
সর্পোপাধিক ভগবান্ পতগ্রণপি গোনদ্দ পর্বতে সংস্থাপিত 

হইয়াছিলেন বলিয়া তাহার অপর একটা নাম গোনদ্রী় | 
পুর্বেবাক্ত প্রকারে ভাষ্য লেখা শেষ হুইলে মহষি 

পাণিনির এ সর্পকে পুনর্ববার দেখার জন্য কৌতুহল 
জন্মিল। তিনি হঠাৎ এ গহ্বরের দ্বার উন্মুক্ত 
করিলেন এবং দেখিলেন এ গহ্বরে আর সর্প নাই। উহ! 
প্রচণ্ড অগ্নিশিখায় পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে । এ অগ্নি- 
শিখ মুহুর্ত মধ্যে তাহার লিখিত ভাষ্যের কিম্বদংশ দগ্ধ 
করিয়া ফেলিল। মহযি কাদিতে লাগিলেন । তখন অগ্নি- 
শিখ। হইতে এই শব্দ নির্গত হইল মহষি আমি তোমাকে 

গহবরের দ্বার উন্মুক্ত করিতে নিবে করিয়াছিলীম। 
ভুমি কেন তাহা! করিলে । ভাষ্যর যে অংশ দগ্ধ 

হইয়াছে উহ! পুরণ করার আর আমার* সময় নাই। 
তুমি বখন ভাষ্য লিখিতেছিলে তখন তোমার পশ্চাতে 

বন্িয়। এক বক্ষও বটপত্রে ভাষ্য লিখিতেছিল। তুমি 
তাহা জানিতে পার নাই । ভাষ্যের ৩ অংশ দগ্ধ 
হইয়াছে বক্ষের লিখিত বটপত্র হইতে তুমি তাহা পুরণ 

করিধা। লও। মহুষি তাহাই করিলেন। িস্ত সমস্ত 
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পত্র সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। স্থতরাং সমস্ত স্থান 

পুরণ হইল না। এই কারণে মহাভাষ্যের স্থানে স্থানে 
অলাগ আছে । রি 

এই মহাভাষ্য-প্রণযন হইলে অফ্টীধ্যাধ়ী প্রচলিত 

হইল এবং লোকে তাহা বুঝিতে আরম্ভ করিল। 

কালক্রমে অফ্টীধ্যায়ীর কাশিকার্ভি শবেন্দুশেখর 
তন্ববোধিনী মনোরম! প্রভৃতি বহুতর টীকা ও মহা- 

ভাষ্যের ভাষ্য-প্রদীপাদি শব্দশাস্ত্রের বহুল গ্রন্থের প্রচার 

হয়। এ সকল গ্রন্থ আয়ভ কর! এক জীবনে কুলায় 
না। আজীবন শব্দশান্ত্র পাঠে বার আনা পঞ্চাশত্বর্ষ 

পাঠে আট আনা ও পঁচিশবর্ষ পাঁঠে চারি আনা বৈয়া- 

করণ হওয়া যাঁয়! ইহার নূঢনকাল পাঠে কেবল কতক 
গুলি শব্দ ও পদ [দ্ধ করা যায়! কিন্তু শব্দশাস্ত্রের কিছু 
মাত্র জ্ঞান হয় না। ৃ্ 

অস্টীধ্যায়ী.ছুইভাগে বিভক্ত । লৌকিক ও বৈদিক | 
লৌকিকের অপর নাম ভাষা । এই লৌকিক ভাগ অব- 
লম্বন করিয়া কলাপ, জুপদ্ম, মুগ্ধবোধ ও সংক্ষিপুসার 

প্রভৃতি বহুব্যংকরণ প্রণীত হইয়াছে । বৈদিকভাগ কেবল 
বেদেই ব্যবহৃত হইতেছে । এই অনন্ত সমুদ্রব€ ব্যাকরণ 
বেদাঙ্গ এবং উহ বহু সহঅবর্ষ-পুর্বেব প্রণীত হুইগাছে। 
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মহধি পরম্পরা ও তৎপরে অসংখ্য লোকে উহা পাঠ 

করিয়া পণ্ডিত হইয়াছেন এবং উহার বহুবিধ টীক। টিপ্পনী 
করিয়াছেন কিন্তু কেহ কোন দিন স্বপ্পেওউহার সং 

রের কথ। ভাবেন নাই | মহাভাঁষ্যকার বলিয়াছেন-_ 

প্রমাণভূত আচাধ্্যে। দর্ভপবিত্রপাণিঃ শুচাবকাশে প্রাউ... 
মুখ উপবিশ্য মহুতা প্রযত্েন সুত্রং প্রণযতি স্ম তত্রাশক্যং 

বর্ণেনাপ্যনর্থকেন ভবিতুং কিং পুনরিয়তা সুত্রেণ | প্রমাণ 
স্থান আচাধ্য পাঁণিনি প্রাতঃকালে জপ-হোমাদির 

অবকাঁশ সময়ে দর্ভপবিভ্রহস্তে পুর্ববযুখে বসিয়া মহৎ- 
প্রযত্র দ্বার! সুত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহার একটা বর্ণও 
অনর্থক হইতে পানের না। এতগুলি সূত্রের ত কথাই 

নাই। দেবাবতার ভগবান্ মহাভাষ্যকার এই পাণিনি 

সুত্রের একটা বর্ণেরও অনর্থকতা স্বাকার করেন নাই। 
সকার ত দূরের কথা । সুত্রাধিক্ত সমন্ত শব্দের জ্ঞান 

ভগবান্ ভাঁষ্যকারের হইয়াছিল কিন। তাহা তিনিই 

বলিতে পারেন । মহুধি কাত্যারন বলিয়াছেন-__-অহ্ঞ্চ 
ভাষ্যকারশ্চ কুশাত্রীয়ধিয্বাবুভৌ । নৈব শব্দান্ুধেঃ 
পাঁরং কিমন্যে জড়বুদ্ধয়ঃ ॥? আমি এবং ভরঁষ্যকার এ 
উভয়ের বুদ্ধি কুশাগ্রের অপেক্ষাও সুন্ষন কিন্তু আমরাও 
শব্ান্ুুধিক্স পারে যাইতে পারি নাই। অন্য-জড়বুদ্ধির 
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ত কথাই নাই। এখন যদ্দি এই ব্যাকরণার্ণৰ মন্থন 
করিয়। পারিজাতোভ্ভব কৌস্তভমণির ন্যায় কেহ সংস্কার 
রূপ-রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন উত্তম । 

মহাভাষ্যের যে অংশ উদ্ধৃত করা হইল উহ? পাঠের 

সময় আমাদের চক্ষু হইতে জল পড়িয়াছিল। শাস্ত্র- 

প্রণয়নে অধ্যযনে ও অধ্যাঁপনে যে শৌচব্রত ধারণের 
ব্যবস্থা মহর্ষিগণ করিয়া গিযাছেন তাহা! কি মধুর ও 

হৃদয়গ্রাহী । সংযমী হইয়া বেদ ও আরধগ্রন্থ পাঠে 

গ্ররতিশব্দে যে কি পবিভ্রত1 ও মধুরতা৷ পাওষা যাষ তাহা 

অনির্ববচনীয় । উহ! লিখিয়। প্রকাশ করা যায় না। 

যাহার। তাদৃশ শুচি হইয়া উহ! পাঠ.করিবেন তাহার! 
উহ্হা অনুভব করিতে পারিবেন। শৌচত্রতধারণ... 
করিলে সাঁত্বকশান্ত্রের স্ফরণ. হয়না. তবে এরূপ 

সংঘমী না হইলে অস [বিকশান্ত্ের স্কস্তির কোন বাঁধ! 

নাই। যাহ! ইচ্ছা তাহাই খাওয়া খন ইচ্ছা! তখনই 
পড়। পড়ান বা লেখ! এরূপ করিলে সাত্বিকশান্ত্র ফলোপ- 

ধায়ুক হয় না। বেদাধ্যাপনার সময় একজন দণ্ডা 

বলিয়াছিলেনখযে যাহার বংশে ব্রহ্গণ্যদেবের লোপ হয় 

নাই সে বেদের পবিত্রতা ও মধুরতা অনুভব করিতে 

"পারিবে অন্যথ। পারিবে না। 
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নিরুক্তকার যাঁক্ষাচাধ্য একাধিক ধাতু-সংযোগে যে 

সকল শব্দসিদ্ধ করিয়াছেন কোন কোন ষহোদয় ৰলেন 

উচ্ন! কাল্পনিক । মহাভাষ্যকার একস্থানে বলিয়াছেন 

বেদমধীত্য ত্বরিতা বক্তারো৷ ভবন্তি। বেদপাঠ করিয়া 

শীপ্রই বক্তা হইয়া উঠে। 
আমরা এই কয়েকটা মাত্র মত উদ্ধৃত করিলাম । ইহ! 

বারা এই উপলব্ধি হইবে বে প্রথমে এক সম্প্রদায় একটা 

ভ্রান্ত মত উদ্ভাবন করেন | পরবস্া সম্প্রদায় এ মতের 
কতক পরিবর্তন করেন কতক দৃট়ীকৃত করেন এবং 
তগুসঙ্গে নিজের অভিনব মতও উদ্ভাবন করেন । এই 

প্রকারে তাহাদের মতামন্ত চলিয়া আসিতেছে । তাহার! 
বখন যে মত উদ্ভাবন করেন এঁ মত ঠিক বলিয়া 
কিছুকাল প্রচলিত থাকে পরে আবার ক্রমে ত্রমে উহার 
পরিবর্তন ঘটে । আমাদের বিবেচনায় এইরূপ ভ্রাস্তমতের 
কারণ কেবল অনভিজ্ঞতা। এই অন্ভিজ্ঞতার কারণ 

অনেক | তন্মধ্যে আমর! নিন্নে কযেকটা মাত্র কারণ 
উল্লেখ করিতেছি । 

প্রথম। গ্রীক লাটান্ প্রভৃতি প্রাচীনভাা ও পাশ্চাত্য- 
প্রদেশের আধুনিক ভাষা-সন্বন্ধে তাহার! যে সমালোচন। 

কুরেনতৎসন্বন্ধে আমরা কোন কথ। বলিব না । কারণ 
৫ 
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এ সকল দেশ আমাদের মাতৃভূমি নহে এ সকল দেশে 
আমরা কখনও যাই নাই এঁ সকল দেশবাসীর জাতিগত 
বিবিধ-বিষষে আমাদের বিশেষ কোন জ্ঞান নাই এবং 
এ সকল দেশের ভাষাব্ও আমাদের তাদৃশ অভিজ্ঞতা 
নাই। এরূপ অবস্থায় আমাদের তৎসম্বন্ধে কোন কথা 
বলা সাহস মাত্র । আমরা এরূপ সাহসিক হুইতে ইচ্ছা 
করি না। তবে সংস্কৃতভাষার সহিত এ সকল ভাষার 

সমালোচনায় আমরা অবশ্যই কথ! বলার অধিকারী এবং 

কথা৷ বলিতে পারি । কারণ সংস্কৃততাঁষ। হইতে এঁ সকল 

ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে । যাহারা পাশ্চাত্য প্রভৃতি দেশে 
এখন সংস্কৃত আলোচন! করেন তাহাদের পুর্বেব কতিপয় 

ব্যক্তি এদেশে আসিয়া কিছু সংস্কৃত পড়িয়া স্বদেশে যাইয়! 
উহা প্রচার করেন। উহাই তাহাদ্বিগের দেশে সংস্কৃত- 
আলোচনার মুল-ভিত্তি। কিন্তু এভাঁবে পড়িলে সংস্কৃত 

কিছুই পড়া হয়না। পৃথিবীতে ঘত প্রকার শিক্ষার 
প্রণালী আছে তন্মধ্যে টোলের পদ্ধতিই সর্বাপেক্ষা 

শ্রেন্ঠ | একথা পূর্বে কেহ স্বীকার করিতেন না। কিন্ত 
এখন কেহু €কহু স্বীকার করিতেছেন । টোঁলে ন! 
পড়িলে সংস্কৃত পড়া হয় না। বর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়! 
র্যাকরণ-স্ৃতি-দর্শনাদি সকল শাস্ত্রে ন্যায়ানুগত "বিচার 
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আছে । এই ম্যায়ানুগত বিচার বিরহিত হইয়া! ব্যাকরণাঁদি 
শাস্ত্র পাঠ করিলে কোন ব্যুৎ্পর্তি হয় না। কেবল 
পাখীর স্যায় কতকগুলি শব্দ বলিতে পারা যায় মাত্র । 

পাঁণিনীয়াদি-শব্দশাস্্র টোলে পড়িলে উহা! যে কি অলো- 

কিক গ্রন্থ এবং উহাতে যে কিন্যায় ও বিজ্ঞান আছে 

তাঁহার কথঞ্চিৎ জানা বায়। অন্যথা কেবল কতক- 

গুলি শব্দ ও ধাতুরূপের আদর্শ কণস্থ করিলে উহার 
কিঞ্চিম্মাত্রও জ্ঞান হয় না । তাহাদের টোলে পড়া নাই । 

হ্যায়ান্ুুগত বিচারের সহিত পড়া নাই | সুতরাং প্রকৃত- 

পক্ষে তাহাদের সংস্কৃত পড়াই হয় নাই । 
দ্বিতীয় । তাহার! গ্রীকৃ লাটান্ প্রভৃতি ভাষা! যেরূপে 

পড়েন সংস্কতও' সেইভাবে পড়েন । গ্রীক লাটান্ প্রভৃতি 
ভাষায় কিছুই অলোৌটিকতু নাই। ন্যায়ান্ুগত কোন 
বিচারও নাঁই। কিঞ্চিিপদেশ লইয়া ব্যাকরণ ও অভি- 
ধানের সাহায্যে নিজে নিজে এ নকল ভাষা আয়ত্ত করা 

যাইতে পারে । কিন্তু নিজে নিজে সংস্কৃত পড়িলে প্রকৃত- 
পক্ষে একেবারেই পড়। হয় না। যাহ গুরুর নিকট 

পড়া হয় না তাহাতে পোণর আনা ভুল থাকে । যাহা! 

গুরুর মুখ হইতে শুনিতে হয় তাহা মূলে তাষ্যে কিন্বা 

টীকাষু পাঁওয়। বায না। এই জন্যই গুরু সর্বাপেক্ষা 



৮৪ জাগদীশ 

মান্য ও শ্রেষ্ঠ ৷ তাহাদের গুরুর মুখ হইতে শুন! হয় ন 
সুতরাং তাহাদের পড়া ফলবতী হয় না। তাহাদের মতানু- 

সারে যে পড়া শুনা তাহার! করেন তাহ তাহাদের 

নিকট সমীচীন বোধ হুইতে পারে কিন্তু টোলের মহা- 

মহোপাধ্যায় পণ্তিতগণ এ পড়া শুনা একেবারেই স্বীকার 

করিবেন নাঁ। কিন্বা এরূপ পড়। শুনা করিয়া তাহারা 
যাহা সিদ্ধান্ত করেন তাহাও উক্ত মহামহো পাঁধ্যায়গণ 

কোনমতে অনুমোদন করিবেন ন1। 

তৃতীয় । যে জাতি যে শাস্ত্র ষে ভাবে পড়েন পঠদ্দশায় 

অন্ততঃ হৃদয়ে তজ্জাতিত্বভাব প্রাপ্ত না হুইলে এবং 

সেইভাবে না পড়িলে এ পড়াশুনা বৃথা হয়। 
চতুর্থ । পাশ্চাত্য প্রভৃতি দেশের জ্ঞানালোক-দ্বারা 

ংস্কৃত শান্তর দেখিলে প্রমা-জ্ভান হইবে না| ভ্রান্তিদর্শন 

হইবে । সংস্কত শাস্ত্রের আলোক-দাঁরা তৎশ্ান্ত্রোক্ত- 

পদার্থ দেখিতে হইবে । তাহা হইলে প্রমী-জ্ঞ!ন হইবে 
অন্যথ! হইবে না] 

পঞ্চম । পড়ার অগ্রেই পাঠ্য গ্রন্থের (বচার করিতে 

গেলে অথবা না বুঝিয়া দোষোন্ডবন করার বৃত্তি হইলে 

একেবারেই পড়াশুনা হয় না। 
ষষ্ঠ । যিনি নিজের ভাষায় যেরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত 
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হইয়াছেন উহাই ঠিক ততপ্ডিন্ন জ্ঞান ভ্রান্তি-মূলক এক্সপ 
ধারণা করিয়া ঘিনি অন্য ভাঁষা পড়িতে প্রবৃত্ত হন তাহার 

সে অধ্যয়ন ফলপ্রসূ হয় না। 
সপ্তম । সংস্কৃত ভাষা দুই প্রকার লৌকিক ও 

বৈদিক। জ্ঞানও দুই প্রকার লৌকিক ও বৈদিক । এই 
উভয় প্রকার জ্ঞানের পার্থক্য রাখা তাহাদের পক্ষে সম্তব- 

পর নহে । যথা বায়ু শব্ধ | ব1 গতিগন্ধনযোঁঃ ওনাঁদিক উন্ 
প্রত্যয় । ইহার লৌকিকার্থ শ্বসন স্পর্শন বারু সদাগতি 
ইত্যাদি অর্থাৎ এই বাতাস । বৈদিক অর্থ যাহার গতি ও 
কম্পনশক্তি আছে সেই বাযু। এই অর্থে মনুষ্য বায়ু 
পশু বায়ু পক্ষী বায়ু আোতম্বতী নদী বায়ু ঘনৌবাযু ইত্য।দি 
অশেষ অর্থ হইব 

অষ্টম । লৌকিক ও বৈদ্িকচ্ছানের আধার অনন্ত- 
সমুদ্রবৎ সনাতন বেদ। উহার অর্থ-ভ্ঞান হওয়। বড় ভুরূহু 

ব্যাপার । যাহাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান পরিস্ফ,ট হয নাই 

বহিমু্থ ইন্ড্রিয্ণকে অন্তু করার শক্তি হয় নাই এবং 
শৌঁচতব্রত-ধারণ করা হয় নাই তাহাদের বেদ-জ্ঞান হওয়ার 
কোন সম্ভব নাই । যাহাদের অষ্টাদশ বিদ্যায় অধিকার 

হয় নাই তাহার! বেদ-ব্যাখ্যানের অনর্ধিকারী। তাহার। 
বেদ-ব্যাখ্যান করিতে গেলে বেদের ভয় হয় এবং বেদ মন্নে 
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করেন যে এব্যক্তি আমাকে প্রহার করিতে আসিতেছে । 
যথা প্রায়শ্চিভতত্বধূত-বশিষ্ঠঃ | 

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ। 
বিভেত্যল্লশ্রুতাছ্েদে৷ মাময়ং প্রহরিষ্যতি ॥ 

তাহার বেদসন্বন্ধে যে সমালোচনা করেন তাহা! 

সাস্বণাচাধ্যের ভাষ্যাবলম্বন করিয়াই করেন অথচ আবার 

স্থলবিশেষে তাহার দৌষও আবিষ্কার করেন | মহামহো- 

পাধ্যায় সায়ণ একজন অসাধারণ বৈদিক ছিলেন । তাহার 

সময় হইতে অদ্য পর্যন্ত তত্ত,ল্য ব্যক্তি আর ভারতে জন্ম 
গ্রহণ করেন নাই ॥ তিনি চতুর্ধবেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের 

ভাষ্য করিয়া বেদকে সজীব রাখিয। গিয়াছেন । তিনি 

মন্ব়মুখে মন্ত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যদি তাহ। 
ন।! করিতেন তাহ হইলে একালে বেদ অবুদ্ধ থাকিত । 

এরূপ অন্বয় কর! কাহারও শক্তি হইত ন।। তাহার 

অন্বয় ও ব্যাখা বেদ-প্রবেশের দ্বার-স্ববূপ | কারণ তাহার 

কিঞ্চিংপরেই বেদের, গুরুপরম্পরার লোপ হয়। স্থৃতরাং 
বেদের দ্বার উন্মুক্ত করার এখন আর উপায়াস্তর থাকিত 

না। সায়ণীচাধ্য গ্রধানতঃ ষজ্পক্ষে বেদের অর্থ করিয়া- 

ছেন। তিনি নিজে যাজ্জিক ছিলেন । যজ্ঞ রক্ষা কর! 

ত্বাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বজ্ঞপক্ষে মন্্রার্থ অবগ্ঠীত ন 
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হুইয়া কোনও যাজ্ভিকই যজ্ঞ করার অধিকারী হুইতেন 
না। এ নিমিত্ত এবিষয়ে তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল | তাহা 
হইলেও তাহার ভাষ্যে যেরূপ ইঙ্গিত আছে তদ্দবার। প্রাজ্ঞ 
ও ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তি অন্যান্যার্থ অনায়াসে করিয়া! লইতে 
পারেন। বেদের তিন প্রস্থান আত্মবন্ৈকুক্তযাজ্ধিকাঃ 
অধ্যাত্ম-প্রস্থান নৈরুক্ত-প্রস্থান ও যাঁজ্জিক-প্রস্থান | যদ্দি 

সায়ণাচাধ্যের এই তিন প্রস্থানের অর্থ করিতে হইত 

তাহ! হইলে এক বেদের ভাষ্য করিতেও তাহার জীবনে 
কুলাইত না । সৃতরাং তিনি যজ্ঞপক্ষে অর্থ করিনা! অন্যান্- 
পক্ষে কেবল মাত্র আভাস দিয়াছেন । ধ্যানশীল ব্যক্তির 

পক্ষে এ আভাসই যথেষ্ট। এমন মহান্ সায়ণাচার্য্যের দোষা- 
বিকফষরণ আমাদের বুদ্ধির অগম্য | তাহার ভাষ্য অতি 

গভীর | সাহিত্য পড়ার মত পড়িলে উহা পড়া হয় না। 

কিম্বা তাহার ভাষ্য যে বেদের একমাত্র অর্থ তাহা! মনে 

করাও চলে না । আমাদের বেদবিজ্ঞান-গ্রন্থে আমর৷ 
এবিষয় বিশদভাবে বলিয়াছি। সায়ণাচার্যের ভাষ্য যে 

বেদের একমাত্র অর্থ নহে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস 

এখানে দেওয়া যাইতেছে । বেদ পরমেশ্বরের বাক্য। 

তিনি অনন্তজ্ঞানের আধার | স্থতরাং তত্প্রযোজ্য শব ও 

অনন্ত মর্থের আধার । কাজে কাজেই বেদমন্ত্রও অনন্ত 
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অর্থের আধার | যাহার ঘতটুক শক্তি তিনি ততটুক অর্থ 

করিতে পারিবেন । যিনি যতট,ক অর্থ করিবেন তাহাই 
যে কেবল মন্ত্রার্থ তাহ! নহে । তত্ভিনন আরও বহু অর্থ 

মন্ত্রে নিহিত থাকিবে । যাহার স্থুলবুদ্ধি তিনি একার্ধ 

ঘাহার সুন্ষবুদ্ধি তিনি একাধি কার্থ এবং যাহার অলৌকিক 
বুদ্ধি তিনি অনন্ত অর্থ করিতে পারিবেন । যথা খগ্থেদের 

প্রথম খকে অগ্নি শব্ধ । এই অগ্নি শব্দে সমস্ত অমির 

উপস্থিতি হইতেছে । সমস্ত অগ্নি কি। অগ্নির প্রথমতঃ 

দুই ভাগ । নিরুপাধিক অগ্নি ও সোপাঁধিক অগ্নি | সোপা- 

ধিক অগ্নির আবার তিনভাগ। ছ্যুস্থানাগ্রি মস্তকস্থান ইন্দ্রাগ্রি 
নধ্যস্থান ও পাথিবাগ্রি পাদস্থান। পাধবাগ্রির আবার 
চাঁরিভাগ । এন্ধনাগ্রি দাবাগ্রি বাড়বাগ্রি ও জাঠরাগ্রি। 
জাঠরাগ্রির আবার ত্রয়োদশ ভাগ ইত্যাদি । সুতরাং 
এ খকৃু এই সমস্ত অগ্নিতেই যাইবে । কিন্তু সায়ণাচার্ধয 

কেবল পরন্ধনাগ্রি পক্ষে এ খকের ব্যাখ্যা করিয়া- 

ছেন। অন্যকোন অগ্রিপক্ষে ব্যাখ্যা করেন নাই। তাহা 

হইলে এ ব্যাখ্যা যে একদেশ ব্যাখ্যা! তাহ! অবশ্যই 
স্বীকার করিতে হইবে । আমাদের স্থুলবুদ্ধি। আমাদের 
বহু অর্থাবিক্ষারের শক্তি নাই তথাপি আমাদের বেদ ' 

বিদ্জান-গ্রন্থে অন্যান্যাগ্রিপক্ষে যথাসাধ্য ব্যাখ্য।' কৰি- 
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যাছি। এনিমিভ এস্থলে আর অধিককিছু বলা নিজ্প্রয়ো- 
জন। 

পরিশেষে অতিশয় ক্ষোভের সহিত আমার বলিতে 

হইতেছে যে এই গ্রন্থ অনিচ্ছাপুর্বক আমার লিখিতে 
হইল। এই গ্রন্থ লেখার ভার আমার প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্র 
ও ছাত্র শ্রীমান্ জগদীশের উপর ছিল । যোগিগণ যেরূপ 
সূর্ধ্যযণ্ডল ভেদ করিয়! ব্রহ্মলোকে গমন করেন তাদৃশ 

এঁ প্রিয়তম পুত্র আমাদিগের হৃদয়মগ্ুল ভেদ করিঘ়া। 
অষ্টাদশবর্ধ চারিমাঁস বয়সে দেবলোৌকে গমন করিয়াছে । 
যোগিগণ যেমন সমস্ত প্রাণীকে অভয় দান করিয়াও 

কেবল এক মান্রনিজ-ম শুলভেদশস্কি-সুধ্যের ভয় উৎপাদন 
করিয়া থাকেন আমার এ পুত্রও তাহাই করিয়াছে । 

কৃতসংস্যসনাৎ প্রষচ্ছতোহপ্যতয়ং ভূতগণায় যোগিনঃ | 

নিজমওলভেদশস্কিনে। ভয়মেকস্ত রবেরভূৎ যতঃ ॥ 

তাহার করণীয় কাধ্য তাহার স্মরণার্থে আমার চতুঃ- 
ষণ্ঠি বসর বয়সে করিতে হইল এবং এই গ্রন্থও তাহার 
নামকরণে প্রকাশিত হইল । এই অল্গবয়সে সে বিলক্ষণ 
ব্যুৎপন্ন হইয়াছিল এবং তাহাতে ফল ধরিয়াছিল । তাহাকে 
ব্যাকরণ হইতে আরম্ভ করিয়! বেদাদি পর্যন্ত সঙ্গীতশাস্ত্র 

এগীকৃ' লাটান্ পারলী ইংরাজী প্রভৃতি অধ্যয়ন করান 
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হইয়াছিল । সে যে কেবল অধ্যয়নে রত ছেল তাহা নহে 

অতিশয় নিষ্ঠাবান্ও ছেল । প্রত্যহ উষঃকালে শুচি হইয়! 
আমার সহিত একত্রে সন্ধ্যাহিতিক চণ্ডীপাঠ ও মহাভারতপাঠ 

করিত এবং উহাতে তাহার দৃঢ় আসক্তি জন্মিয়াছিল । সে 
সন্ৃগুণ প্রধান ও লোকপ্রিয়্ ছিল। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে 
প্রান ছুই বসরকাল পর্যন্ত তাহার বাকৃ-স্ফরণ হুইয়া- 

ছিল না। ইহাতে আমাদের এই সন্দেহ হয় যে হয়ত সে 
নূতন মানুষ অথব! মার্কণেয় পুরাণোক্ত জড়ের হ্যায় 

কোন মহাপুরুষ হইবে । এই সন্দেহক্রমে একদিন অধ্যা- 
পনার সময় তুমি নৃতন মানুষ এইকথা আমি তাহাকে 

বলিয়াছিলাম । আমার এই ভতঙ“সনায় তাহার নেত্রো- 

পান্তে বিহ্যদন্ুদ-নিঃত্হত শীকরের হ্যায় বিন্দু বিন্দু জল- 

কণ। পতনোন্মুখ হইয়াছিল কিন্তু পতিত হয় নাই। উপ- 
নয়ন-সংস্কারের পরে যখন তাহাকে রীতিমত অধ্যয়ন 
করাইতে আমি প্রবৃত্ত হই তখন হইতে তাহার চাঁরিত্র- 
মাধুধ্য গুদাধ্য অনাপক্ত ও স্থিররৃত্ভি প্রভৃতি সদৃগুণের 

অঙ্কুর পরিলক্ষিত হয় এবং তখন হুইতে আমার এই 
বিশ্বাস হয় যে এ মান্ুুব নয়। কোন্ মুঙিমান্ মহাপুরুষ 
হইবে । তাহার অন্তিম সময়ের ব্যাপারে আমার এই 
বিশ্বাস দৃট়ীকৃত হুইয়াছে | এই বিশ্বামেই আমরা হৃদয় সংযম .« 
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করিয়া আছি এবং এই বিশ্বাসেই এখনও আমর! ছুঃখাত্মক 

অনুহমান জীবনভার বহন করিতেছি । ১৩১৭ সালের 

২রা আবাঁঢ় উপবাসী থাকিয়া দশহরা-গঙ্গাম্ান করিয়। 

আসিয়াই তাহার জ্বর হয় এবং এ জ্বরেই ১০ই আষটি 

তাহার পিতৃমাতৃক্রোড় হইতে বিচ্যুতি হয়। তাহাকে 

যে কালস্বরূপ জ্বরে আক্রমণ করিয়াছিল তাহা শেষ 

মুহুর্ত পর্য্যন্ত কেহই অনুভব করিতে পারেন নাই । যখ- 

নই অনুভব হইল তখনই তাহার অবমান হইল । তাহার 

জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্য্যন্ত সে স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল। 

প্রকারান্তরে তাহার জীবনের শেষ দিন সে নিজেই নির্ণয় 

করিয়। দিয়াছিলএ কিন্তু তখন আমরা তাহ! বুঝিতে পারি 
নাই । সে দেবাংশে জন্মিযাছিল তাহার দেবাঁকৃতি ছিল 

এবং মে দেবলোরে গমন করিয়াছে । এই বিশ্বাসে 

আমর! হুদয়কে বাঁধিয়া! রাখিয়াছি | তাহার অবসানের 

পরেই তাহার যে তৈজন ঘুর্তি হইয়াছিল তাহা! লিখিয়! 
প্রকাশ করিতে পারি না । নিষেষ মাত্রে তাহার আপাদ- 

মস্তক স্থবর্ণমগ্ডিত হইয়া গেল এবং এমন এক অপুর্ব 
শোভ। হইল যে তাহার জীবদ্দশায় এ প্রকার অপুর্ববরূপ 
আমরা কখনও দেখি নাই । অনেক শ্রীমান্ শ্রীমতী দেখি- 

যাছি এধকিন্তু কাহারও তাদৃশ স্ত্রী কখনও দেখি নাই । 
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ইহাই শাস্ত্রো্ত তৈজল-যুর্তি। তাহার এ অলৌকিক 
মুন্তি দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমাদের এইব্ূপ বিশ্বাস হুইল 
যে জগদীশ কখনই মানুষ নহে সে দেবতা । আমাদের 
পুর্ব জন্মের কোন তপস্তার ফলে আমাদের অভিলাষ 
পূর্ণ করিয়া সে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। আমাদের গৃছে 
জন্মপরিগ্রহ করিয়া আমাদের কুল পবিত্র করিয়া গেল। 
এই বিশ্বাসে আমরা হৃদয়ের আবেগ সম্বরণ করিয়া আছি। 
এমন পুত্রের জন্য কোষ ক্ষোভ নাই । প্রকৃতপক্ষে 
সে আমাদিগকে পরিত্যাগ করে নাই এবং আমরাও 
তাহাকে পরিত্যাগ করি নাই কারণ সে সর্বদাই আমা- 

দের হৃদয়ে বিরাজমান আছে। যে আুন্তঃকরণ হইতে 
যায় সে বিগ্রহবিশিষ্ট হইলেও প্রকৃতপক্ষে ফ'য়। ষে 
অন্তঃকরণ হইতে না যাঁষ সে বিগ্রহ-শন্য হই» প্ররূত- 

পক্ষে যায় না। তথাপি তাহার অবসান লৌকিক দুর্ভাগ্য 
বলিতে হইবে 1 তাহ! না হইলে এমন পুত্র কি বায় । এমন 
বিকচোন্মুখারবিন্দ কি অকালে শু হয় । একে ইত আমা- 
দের সংক্ষেপে বলা অভ্যাস তাহাতে আমাদের এই ছুূর্ভাগ্য 
আরও সংক্ষেপ করিয়া দিল | ষে বিষয়ে যতটুক বল! কর্তব্য 
তাহ। এই ভুর্ভাগ্য বলিতে দিল না। ইতি শম্। 

সম্পূর্ণ । 








